24.10.2013

Forord
Eidsvoll kommune er i gang med rullering av kommuneplanen, og samfunnsdelen ble vedtatt i
kommunestyret 6.9.2011. Nå er det kommuneplanens arealdel som står for tur. Arbeidet med
kommuneplanens arealdel startet i 2010, og planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 22.juni
2010.

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Kommunestyret 10.3.2015.

Konsekvensutredningen er utført for arealinnspill til kommuneplanens arealdel som har vært
gjennom faglig, administrativ og politisk utsiling. Dette omfatter 33 områder. Det er utført risiko- og
sårbarhetsanalyse for alle områdene, og den er inkludert i vurderingen av hvert enkeltområde.

Metodene som er benyttet i denne konsekvensutredningen baserer seg på T-1493 Veileder
konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel, og Direktoratet for samfunnssikkerhet sin
temaveileder «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen».

Konsulentfirmaet tegn_3 har bistått i utarbeidelsen av konsekvensutredningen.
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1 INNLEDNING
1.1 Kommuneplan - Planprogram
Ved utforming av ny arealdel til kommuneplanen, skal planens virkninger for miljø og samfunn
utredes. Alle nye utbyggingsstrategier og konkrete forslag om framtidig utbygging skal
konsekvensutredes før de vedtas tatt inn i kommuneplanens arealdel. Plan- og bygningsloven § 42 med ”Forskrift om konsekvensutredninger”, setter rammer for krav til innhold i
konsekvensutredninger i tilknytning til fremtidig arealbruk. Det er vedtatt et planprogram som
grunnlag for kommuneplanarbeidet.
Planprogrammet legger føringer for videre prosess av planarbeidet og avklarer herunder hvilke
utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 22.juni 2010.

2 KONSEKVENSUTREDNING
2.1 Formålet med konsekvensutredningen
Formålet med konsekvensutredningene er å klargjøre virkninger av kommuneplanen som kan ha
vesentlig konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn. Det skal gjennomføres
konsekvensvurderinger av bl.a.:


nye områder avsatt til utbyggingsformål (dvs. omdisponering av tidligere LNF-områder)



endret utbyggingsformål (f. eks. fra næring til bolig, fra råstoffutvinning til næring, nye veier
eller baner osv.)



båndlegging og endringer i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt

Det er også gjennomført en vurdering av konsekvenser for de samlede arealbruksendringene i
planen. Utredningene som følger nedenfor er utformet i tråd med det vedtatte planprogrammet.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 4-3 er det også utarbeidet en risiko- og
sårbarhetsanalyse som inngår i konsekvensutredningen.

2.2 Grovsiling av innspill
Siden forrige rullering av kommuneplanen og i forbindelse med oppstart av denne revisjonen har
det kommet inn 38 innspill med forslag til ny og endret arealbruk for nesten 50 områder.
For å bestemme hvilke områder som skulle konekvensutredes, ble det i samsvar med
planprogrammet for kommuneplanrevisjonen gjennomført en siling av alle arealinnspillene før
konsekvensutredningen. Overordnede føringer, mål og strategier som er nedfelt i planprogrammet
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og i samfunnsdelen, samt viktige nasjonale og regionale forventninger til den kommunale
planleggingen ble lagt til grunn for denne silingen.

Formannskapet vedtok 12.06.12 at de vurderingene som framkom av silingsdokumentet, datert
5.6.2012 skulle legges til grunn for den videre konsekvensutredningen. 25 av de nesten 50
områdene ble anbefalt tatt med. Ett av områdene («Lundsjordet» ved Eidsvoll Verk stasjon) er
senere unntatt KU da området inngår i en egen områderegulering som pågår nå.

Formannskapet/kommuneplanutvalget fastsatte i møte den 23.10.12, med grunnlag i notat datert
27.08.12, hvilke områder for fritidsbebyggelse som skulle konsekvensutredes. I samme møte ble
det gitt tilslutning til administrasjonens anbefalinger i notat datert 18.09.12 om andre arealbehov og
forhold som krever særlige vurderinger.

Gjennom arbeidsmøter i formannskapet sommer / høst 2013 er flere områder innlemmet i
planforslaget og det totale antallet er økt til 33 nye byggeområder.

2.3 Influensområde og Referansealternativ (0-alt.)
Ved vurderingen av konsekvensene av nye tiltaksområder har områdenes influensområde blitt
vurdert. Siden utredningstemaene har svært ulikt innhold, har betydningen av influensområdet blitt
vurdert for de temaene der det har vært aktuelt.
Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet
tilstand uten tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjør den framtidige situasjonen eller
utviklingen dersom tiltakene i kommuneplanen ikke gjennomføres. 0-alternativet vil si at et område
opprettholdes som det er i dag.

2.4 Metodikk
Metodikken som er benyttet i denne konsekvensutredningen bygger i hovedsak på T-1493
Veileder konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel. Statens vegvesens veileder
Håndbok 140 Konsekvensanalyser, har også vært benyttet som kilde for metodikken.

Med bakgrunn i tidligere erfaringer med konsekvensutredninger og i samarbeid med kommunen er
metoden utviklet videre til det som kan karakteriseres som metodetriangulering.
Metodetriangulering går ut på å angripe et problem med to forskjellige perspektiv, og i dette
utredningsarbeidet har vi benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode. Under hver av
temabeskrivelsene oppgis også hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene, jf. avsnitt 7 for
en fullstendig oversikt over kildene som er benyttet i denne utredningen.
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Utredningen omfatter både en vurdering av nye utbyggingsområder og de samlede virkninger av
planen. Ved analyse av de enkelte nye byggeområdene er det fokusert mest på verdi og
konsekvens i forhold til natur- og samfunnsinteresser. Ved oppsummering av planens samlede
virkninger er de overordnede strategiske vurderingene sterkest vektlagt.

Alle områdene presenteres med 2 A4 sider pr. område. For hvert område presenteres nøkkeldata,
oversiktskart, detaljkart med ortofoto, og deretter selve konsekvensutredning inkludert ROSanalyse i tabellform. Nederst i tabellen er en samlet vurdering av området vurdert i forhold til
konfliktnivå på enkelttemaene, og administrasjonens konklusjon og anbefaling.

Konsekvensene er vurdert med utgangspunkt i vurderingene av verdi og omfang og vurdering av
virkningene som følge av endret arealbruk, jf. kap 2.6 for kriterier for karakterisering av
konsekvens. For hvert område er det også foretatt en forenklet vurdering av verdi og omfang, jf.
kap 2.7 for kriterier for verdi og omfang.

Analysene forholder seg til eksisterende dokumentasjon og kjente forhold, men i verdi- og
konsekvensvurderingen ligger det også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn.

2.5 Prissatte og ikke prissatte konsekvenser
I utgangspunktet skilles det mellom prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Ikke-prissatte konsekvenser omfatter vurdering av naturressurser, friluftsliv, landskap, kulturminner
og kulturmiljø.

Andre forhold som blant annet bokvalitet, trafikk, samfunnssikkerhet, skole og barnehage, støy og
energi kan i utgangspunktet prissettes, men omtales i dokumentet her kun i en skriftlig vurdering.

2.5.1 Ikke-prissatte konsekvenser
Verdi, omfang og konsekvens er sentrale begrep under vurdering og analyse av ikke-prissatte
konsekvenser.


Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.



Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.



Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil
medføre.
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2.6 Kriterier for karakterisering av konsekvens
Det er viktig å definere kriterier for konsekvensgrad slik at vurdering av konsekvens for alle
områdene blir så entydig så mulig. Som utgangspunkt for karakterisering av konsekvensgrad har vi
benyttet konsekvensgrad fra Miljøverndepartementets veileder (2012).

I denne utredningen bruker vi en 3-delt skala for konsekvensgrad, som tabellen under viser.
Konsekvensgrad
+

Ingen / positiv konsekvens

0

Liten / mindre vesentlig konsekvens

-

Negativ / vesentlig konsekvens

Tabell 1 Oversikt over konsekvensgrad med tilhørende farge.

Alle tema som gir positiv eller ingen konsekvens får altså konsekvens «+», og det omfatter tema
som ikke har kjente registreringer/forekomster også. Konsekvensgrad vurderes for hvert deltema
for alle områdene.

2.7 Kriterier for verdi og omfang
Konsekvensgraden for et område er avhengig av hvor stor betydning hvert utredningstema har, og
hvor stor betydning utbyggingen/tiltaket (eller den endrede arealbruken) har.

Etter hvor stor betydning temaet har for konsekvensgraden for hvert område deles verdien av hvert
tema inn etter følgende skala:
A. Tema med stor betydning
B. Tema med moderat betydning
C. Tema med liten betydning

Etter hvor stor betydning tiltaket har for vurderingen av konsekvensgraden for hvert område
verdisettes omfanget etter følgende skala:
1

Utbygging/endring av arealbruk med stor betydning for dette temaet

2

Utbygging med moderat betydning for dette temaet

3

Utbygging med liten betydning for dette temaet

For noen tema vil størrelse være positivt, som for eksempel «Transportbehov, trafikkforhold og
trafikksikkerhet» og «Infrastruktur og kommunale tjenester», og en stor utbygging kan gi positiv
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konsekvensgrad. For andre tema, som for eksempel «Biologisk mangfold» og «Jord- og skogbruk»
vil et stort område kunne gi negativ konsekvensgrad.

Samme vurdering av verdi og omfang kan gi forskjellige konsekvensgrader basert på om temaet er
positivt eller negativt angående områdets størrelse.

Omfanget av hvert tiltak må også tilpasses situasjonen:
-

Områdets størrelse

-

Utbyggingens omfang

-

Antatt konfliktgrad

Enkelte tema er ikke aktuelle for alle områdene, og der det ikke er kjente registreringer eller verdier
er det gitt verdi: C, omfang: 3, og konsekvensgrad grønn. Dette gjelder i hovedsak miljøtemaene.
C3 er også brukt dersom området har lite omfang og temaet er lite viktig, og antatt konfliktgrad er
liten eller usikker. Hvordan omfanget påvirker konsekvensgraden vises best med noen eksempler:

Eksempel på et tema uten kjente registreringer eller verdier:
B1 – Finstad (jf.5.1.1):
Forurensing og drikkevann: Verdi: C, omfang:3, konsekvensgrad grønn.

Eksempel på tema der konfliktgraden er liten eller usikker:
F2 – Parisbrenna (jf.5.2.2)
Kulturminner og kulturmiljø: Verdi: C, omfang: 3, konsekvensgrad gul.
Det er et registrert kulturminne like utenfor området, og konfliktgraden er vurdert til å være usikker.
Det gir konsekvensgrad gul.

Igjen viser eksemplene at samme verdi og omfang kan gi ulik konsekvensgrad fordi antatt
konfliktgrad varierer.
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2.8 Vurderingskriterier for hvert deltema
Her følger en oversikt over hvilke vurderingskriterier som er brukt for hvert deltema. For å
bestemme konsekvensgrad er det også brukt planfaglig skjønn i tillegg til vurderingskriteriene.
TEMA

KONSEKVENS

KRITERIER

MILJØ
+

Biologisk mangfold
Registrerte naturverdier

0

-

+
Kulturminner og
kulturmiljø

0
+

Jord- og
skogbruksressurser

0

+

Landskapsbilde

0

+

Grønnstruktur

0

+
Forurensing og
drikkevann
(støy, luft og vann)

0

-

+

Klima og energi

0

-

Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, område
sikret i plan.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. lokalt viktig naturtype,
rødlistearter i kategoriene sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel
(DD), kjente trekkveier, sammenhengende struktur, lite inngrep i
randsone.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. regionalt/nasjonalt viktig
naturtype, rødlistearter i kategoriene kritisk truet (CR), eller sterkt truet
(EN), kjente trekkveier, sammenhengende struktur, tap av verdifullt
område.
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, objekt
sikret i plan.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. for lokalt viktig kulturminne,
funn av kulturminne i influensområde.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. for regionalt/nasjonalt viktig
kulturminne, fredet kulturminne eller verdifulle bygg- eller anlegg.
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. små areal, liten beitebruk,
overflatedyrka, skog med lav bonitet/vanskelig drift, sikring av dyrka
mark/skog.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. middels store areal,
middels beitebruk, mindre lettbrukt jordbruksareal, skog med middels
bonitet/vanlige driftsforhold.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. store areal, stor beitebruk,
fulldyrka/lettbrukt jordbruksareal, skog med høy bonitet/gode
driftsforhold.
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. inntrykkssvakt landskap, dominert
av inngrep, sikring av verdifulle landskapsområder.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. typisk landskap for
regionen, gode kvaliteter, ikke enestående, inngrep i randsone av viktig
landskap, nær- og fjernvirkning har liten / mindre vesentlig konsekvens
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. helhetlig landskap, stort
mangfold, høyt innrykksstyrke, enestående, opplevelsesrikt,
tap/forringing av verdifullt landskap. Negativ nær- og fjernvirkning.
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, sikring
av område med grønnstruktur
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 1-2 av
følgende verdier: biologiske, friluft, landskap, middels store
sammenhengende strukturer, mindre inngrep.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 2-3 av
følgende verdier: biologiske, friluft, landskap, store sammenhengende
strukturer, større inngrep.
Ingen / positiv konsekvens – Ingen kjente registreringer, sikret i plan,
vannressurser med liten kapasitet for bruk.
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Gul støysone, mulighet for
forurensing (f.eks. fra influensområdet), vannressurser med god kvalitet
som er egnet for bruk.
Negativ / vesentlig konsekvens – Rød støysone, svevestøv fra veg,
nær andre forurensningskilder, vannressurser med meget god kvalitet
og stor kapasitet for bruk.
Ingen / positiv konsekvens – Gangavstand 0-1,5 km til
kollektivknutepunkt, skole, barnehage, støtter opp om
utbyggingsmønster, ikke flom og rasutsatt
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Sykkelavstand til
kollektivknutepunkt, skole, barnehage, noe bilkjøring, støtter delvis opp
om utbyggingsmønster, ikke flom og rasutsatt.
Negativ / vesentlig konsekvens – Over 3 km til kollektivknutepunkt,
skole og barnehage, utløser bilkjøring, støtter ikke opp om
utbyggingsmønster, flom og/eller rasutsatt
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+
Løsmasser og fjellgrunn

0
-

Ingen / positiv konsekvens - f.eks. ingen kjente forekomster av
løsmasser, bergarter, ressurser ivaretatt for fremtidig utvinning.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. tap av regionalt viktige
forekomster av løsmasser, bergarter.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. tap av nasjonalt viktige
forekomster av løsmasser, bergarter.

SAMFUNN
+
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster

0

-

+
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet

0
+

Infrastruktur og
kommunale tjenester

0

-

+
Nærmiljø og friluftsliv og
barn og unges interesser

0

-

+
Folkehelse og universell
utforming

0

+

Næringsliv og
sysselsetting

0

-

Ingen / positiv konsekvens - gangavstand til kollektivknutepunkt,
eksisterende g/s-veier, styrker lokalt utbyggingsmønster, økt
konsentrasjon av utbygging, nær viktige lokalsenter eller grender.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - avstand 1,5 km – 3 km til
kollektivknutepunkt, g/s-veier i influensområdet, til dels økt
konsentrasjon av utbygging, i nærheten av viktige lokalsenter/grender.
Negativ / vesentlig konsekvens - avstand over 3 km til
kollektivknutepunkt, ingen g/s-veier, bygger ikke opp under lokalt
utbyggingsmønster, genererer bilbruk.
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. økt grunnlag for kollektivtrafikk,
gang- og sykkelvei, viktige snarveier, gangavstand 0 – 1,5 km til
kollektivtransport
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. til dels økt grunnlag for
kollektivtransport, g/s-veier i området, sykkelavstand
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. ingen vei, ingen gang- og
sykkelvei og lang avstand til kollektivtransport
Ingen / positiv konsekvens - gangavstand 0 - 1,5 km til kommunale
tjenester som skole/barnehage, benytter eksisterende infrastruktur
Liten / mindre vesentlig konsekvens – sykkelavstand 1,5 -3 km til
kommunale tjenester som skole/barnehage, lave kostnader for
ny/utvidet infrastruktur
Negativ / vesentlig konsekvens (avstand > 3 km til kommunale
tjenester som skole/barnehage, genererer bilbruk og skoleskyss over 4
km). Dyrt og store inngrep for å opparbeide infrastruktur.
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, gode
møteplasser, friluftsliv, nærområde, lekeområder i nærheten.
Barnetråkk gjennomført. Sikret i plan.
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. tap av mindre område for
friluftsliv, tap av mindre lekeområde, nærområde og/eller møteplass.
Tap av mindre brukte områder.
Negativ / vesentlig konsekvens – f.eks. tap av område for friluftsliv, tap
av større lekeområder, nærområde og/eller møteplass. Tap av mye
brukte områder.
Ingen / positiv konsekvens – f.eks. nær (0 – 1,5 km) transporttilbud,
kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud, variert bomiljø og trygt
oppvekstmiljø. God tilgjengelighet.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. nærhet (1,5 km – 3 km) til
transporttilbud, kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud, eller
lignende tilbud tilgjengelig andre steder,
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. langt (over 3 km) fra
transporttilbud, kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud eller
ensformig bomiljø, utilgjengelig, bratt tilkomst, ikke tilrettelagt.
Ingen / positiv konsekvens – f.eks. arbeidsintensiv virksomhet innen
gangavstand 0-1,5 km til kollektivknutepunkt, plasskrevende
virksomhet ved hovedveg. Rett virksomhet på rett sted.
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. arbeidsintensiv virksomhet
innen sykkelavstand 1,5-3 km til kollektivknutepunkt, plasskrevende
virksomhet nær hovedveg.
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. arbeidsintensiv virksomhet
plassert over 3 km fra kollektivknutepunkt, plasskrevende virksomhet
med stor avstand til hovedveg.
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3 TEMAER FOR UTREDNINGER
I dette kapittelet blir alle utredningstemaene beskrevet. Det er i planprogrammet det bestemmes
hvilke temaer som skal utredes, og alle temaene som er med i utredningen er i samsvar med
vedtatt planprogram. Enkelte beslektede emner er imidlertid slått sammen til ett tema.

Det er til sammen 14 temaer og de er inndelt i to kategorier: Miljø og Samfunn. For hvert tema
nevnes hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel. Noen tema har ikke klare mål eller strategier
samfunnsdelen, og da refereres det til nasjonale og regionale mål og forventinger.

3.1 Miljøtema
3.1.1 Biologisk mangfold
1. Biologisk mangfold
Beskrivelse

Konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter og
trekkveger, sammenhengende strukturer

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Artsdatabanken, Naturbase, Vann-Nett, Norsk rødliste, NVE
Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper og lokalkunnskap
Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune.
Miljø og naturressursprogram, 2004, Eidsvoll kommune

Generelt om temaet
Begrepet biologisk mangfold omfatter alle livsformer som finnes på jorden; dyr, planter og
mikroorganismer, arvestoffene og økosystemene de lever i. Regjeringens miljøpolitikk forplikter
Norge og sektormyndighetene til å forvalte biologisk mangfold slik at arter som naturlig finnes i
Norge skal sikres i levedyktige bestander. Utover det nasjonale regelverket forpliktes Norge
gjennom internasjonale lover og avtaler å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Det vil aldri være mulig å kartlegge alle arter som lever innenfor et planområde og det er derfor en
mulighet for at verdifulle arter overses. Det skal derimot gjøres vurderinger av potensialet for å
finne slike arter.

Mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel:
-

Viktige områder for biologisk mangfold og trekkveger for vilt skal i størst mulig grad holdes
fri for utbygging.

-

Kommunen skal ha en sammenhengende og variert blå-/grønnstruktur som sikrer
ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og tilrettelegger for en helsefremmende livsstil og
friluftsliv for alle.
13

-

Det skal legges spesiell vekt på å bevare sammenhengende strukturer med forbindelse til
marka og vassdrag.

Beskrivelse av situasjonen
De store og varierte naturområdene i EIdsvoll gjør at de naturgitte forutsetningene for et rikt
biologisk mangfold og mulighetene for friluftsliv er gode. Grovt sett kan kommunen deles i tre,
jordbrukslandskapet på leirslettene fra Mjøsa og sørover på begge sider av Vorma, åstraktene på
vestsida av Romeriksletta nordover til Feiring og åstraktene på østsida nord- og østover til
Hedmark.

Eidsvoll er rikt på viltområder og naturtyper. Til sammen 113 viltområder og 224 naturtyper er
registrert i kommunen. Eidsvoll har mye av naturtypene kalkskog, naturbeitemark og rik
edelløvskog, og i tillegg mange avgrensede lokaliteter med slåtteenger og store gamle trær.
Forholdsvis mange naturbeitemarker og dammer anses som svært viktige.

De mange naturtypene gjør også at Eidsvoll har en rekke dyr og fuglearter på rødlisten, og for
eksempel gaupe yngler i Eidsvoll. Flere sjeldne flaggermusarter er observert i Eidsvoll kommune.
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3.1.2 Kulturminner og kulturmiljø
2. Kulturminner og kulturmiljø
Beskrivelse

Ivareta nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturmiljø

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap
Arkeologisk registrering, kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljø i Eidsvoll kommune, Riksantikvaren (SEFRAK-register og
Askeladden)

Generelt om temaet
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelse, for
utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene som tas vare på
og sikres for ettertida, må vise mangfoldet i det norske samfunnet. Det er viktig å ha en god og
bærekraftig forvaltning av kulturarven for at man skal få gode planer for kulturminner, kulturmiljøer
og landskap, og utvikling.

Mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel:
-

Eidsvoll kommune forvalter viktige nasjonale, regionale og lokale kulturminner og
kulturlandskap. Kommunen vil legge vekt på å ivareta og utvikle disse verdiene i et
langsiktig og bærekraftig perspektiv

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll er en kommune med mange rike kulturminner og kulturmiljøer av både nasjonal, regional
og lokal verdi. Kommunen opplever for tida en betydelig vekst i folketallet gjennom tilflytting. Dette
har ført, og vil føre til, behov for utbygging av nye områder. I den sammenhengen er det viktig med
en avklaring rundt bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Befolkningsutviklingen gjør i tillegg at
det er viktig for lokalmiljøet å beholde sitt særpreg. Kulturminner og -miljøer er viktige rammer
rundt våre liv og vår historie

I kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljø er 25 viktige delområder beskrevet nærmere,
og Eidsvoll kommune er eier og forvalter av noen av Eidsvolls kulturminner. Kommunen ser på det
som viktig å ivareta og utvikle kulturverdiene, og et eksempel er Prestegårdstunet. Der er låven
innredet til pauserom og verksted uten at eksteriøret er forandret.
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3.1.3 Jord- og skogbruksressurser
3. Jord- og skogressurser
Beskrivelse

Virkninger for landbruket (jord og skog) og landbruksdriften

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Eidsvoll kommune - Landbruksplan for 2007 – 2017, Temaveileder:
Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven, bonitetskart

Generelt om temaet
Det er viktig å ta vare på produksjonsarealene som er en begrenset ressurs. De beste
matproduksjonsarealene er for en stor del lokalisert der utbyggingspresset er størst. Dyrka og
dyrkbar jord er en ikkefornybar ressurs som i størst mulig grad må skjermes mot nedbygging for å
sikre nasjonal matproduksjon i et langsiktig perspektiv.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Stasjonsnære landbruksområder kan omdisponeres når en helhetsvurdering tilsier at dette
vil bidra til ønsket tettsteds- og knutepunktsutvikling

-

Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksisterende
grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal infrastruktur.
Bevaring av landbruksjord skal prioriteres

Beskrivelse av situasjonen
Totalt er det ca. 51.000 daa jordbruksareal i kommunen, dvs. ca. 11 % av det totale landarealet på
456.000 daa. Av dette er ca. 46.000 daa fulldyrka jord. Det er korndyrkingen som dominerer i
Eidsvoll med ca. 62 % av det fulldyrka arealet. I 2008 var Eidsvoll oppe i 11,8 % andel økologisk
dyrka areal.

Eidsvoll er fortsatt en betydelig husdyrkommune, og det spesielle med Eidsvoll i forhold til
nabokommunene er det omfattende saueholdet. I Eidsvoll er det også en betydelig
melkeproduksjon.

Eidsvoll kommune har ca. 265.500 daa produktiv skogsmark. Det er granskogen som dominerer
skogbildet i Eidsvoll da 81 % av den stående kubikkmassen er gran, 11 % er furu og 8 % er
lauvskog, vesentlig bjørk og gråor. Den årlige netto tilveksten av tømmer i Eidsvolls skoger er ca.
89.000 m3.
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3.1.4 Landskapsbilde
4. Landskapsbilde
Beskrivelse

Nær- og fjernvirkning av nye tiltak, bevaring av landskap med høy
visuell verdi, ravinelandskap

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Generelt om temaet
Et landskap kan beskrives som et område som er formet under påvirkningen fra, og gjennom
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Det er et overordnet politisk mål å sikre at
det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all planlegging.

Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet både for kunnskap, opplevelse og bruk. Dette stiller
krav til hvordan vi forvalter det. All utbygging og arealdisponering fører til endringer i landskapet. I
kommuneplanens arealdel fastlegges hovedtrekkene i arealdisponeringen, noe som også vil
påvirke landskapet i årene framover. Det er derfor viktig at planleggingen er basert på en god
forståelse av landskapet og hvordan planen vil virke inn på dette.
Vurdering av landskapsbilde sees ofte i sammenheng med grønnstruktur.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
Ingen klare uttalte mål eller strategier i kommuneplanen, men nasjonale og regionale
forventninger er at kommunen ivaretar landskapshensyn i planleggingen, og at
naturkvalitetene som ravinelandskapet på Romerike representerer har høy prioritet.

Beskrivelse av situasjonen
Veldig grovt kan vi si at terrenget i Eidsvoll domineres av to nord-sørgående høydedrag og
hoveddalbunnen mellom disse. Langs høydedragene og høydepunktene i kommunen er det er i
dag lite bebyggelse, og det er få steder bebyggelsen i dag er plassert slik at det medfører negativ
fjernvirkning.

Topografien i kommunen er dels preget av de marine avsetningene, som flere steder danner et
markert ravinelandskap.
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3.1.5 Grønnstruktur
5. Grønnstruktur
Beskrivelse

Bevare grønne korridorer og sikre tilgang til større natur- og
friluftsområder, sammenhengende strukturer

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Grønnstruktur for Romerike
Grønn by – arealplanlegging og grønnstruktur

Generelt om temaet
Sammenhengende grønnstruktur kan bestå av vassdrag og natur, friområder, parker og
jordbrukslandskap. Grønne korridorer og forbindelser knytter de ulike tettstedsområdene med
grønne lunger til omkringliggende natur- og friluftsområder. Grønnstruktur er med å ivareta
kommunens behov for tilgang til tursti- og løypenett, snarveger og forbindelser mot større
naturområder og viktige sammenhengende landskapsdrag og enkeltområder.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Kommunen skal ha en sammenhengende og variert blå-/grønnstruktur som sikrer
ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og tilrettelegger for en helsefremmende livsstil og
friluftsliv for alle.

-

Det skal legges spesielt vekt på å bevare sammenhengende strukturer med forbindelse til
marka og vassdrag. I alle nye byggeområder skal det gjennom reguleringsplanleggingen
gjøres rede for hvordan eksisterende grønnstruktur skal ivaretas og/eller utvikles videre

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll har i dag god tilgjengelighet til blå-/grønnstruktur i hele kommunen, men det er to store
sammenhengende blå-/grønnstrukturer som anses særlig verdifulle i Eidsvoll. Det ene området
strekker seg fra Hurdalssjøen i sør til fylkesgrensen i nord og har et godt sti -og løypenett. Det
andre området har en avgrensing øst for Vorma og nord for Glomma, og hele området er godt
egnet som turområde både sommer og vinter.

Eksisterende grønnstruktur i byggesonen skal i størst mulig grad søkes bevart. Dette vil kunne
gjøres gjennom videre reguleringsplaner gjennom bruk av hensynssoner og en formålsinndeling
som sikrer viktige grøntområder.

18

3.1.6 Forurensing og drikkevann
6. Forurensing og drikkevann
Beskrivelse

Innvirkning på luftforurensing, støy, vannforurensing og drikkevann

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanleggingen, Støysonekart, forurensningsforskriften,
vannforskriften, GRANADA, Regine, NVE

Generelt om temaet
Støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Ved etablering av ny støyende virksomhet skal det
synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre natur- og friluftsområder, bebyggelse, eller
parker og kirkegårder støymessig.

Lokal luftforurensning kan gi negative helseeffekter i befolkningen. Det blir derfor viktig å forebygge
dette gjennom arealplanleggingen.

Grunnvann er en viktig ressurs til vannforsyning og andre bruksformål. Selv om grunnvann er
forholdsvis godt beskyttet, kan ressursen bli påvirket både av naturlige prosesser og menneskelige
aktiviteter.
Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Kommunens vannforekomster skal ha en god kjemisk og økologisk status.

Beskrivelse av situasjonen
Deler av Eidsvoll kommune ligger innenfor støysonene fra Gardermoen, og det er viktig å ta
hensyn til dette ved planleggingen av nye byggeområder. Storparten av kommunens befolkning
forsynes med drikkevann fra overflatekilder.

Vurdering av luftforurensing er i Eidsvoll mest aktuelt i nærheten av E6 og i tilknytning til de andre
viktige kommunikasjonsårene.
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3.1.7 Klima og energi
7. Klima og energi
Beskrivelse

Klimautslipp, redusert energiforbruk, forventede klimaendringer,
utbyggingsmønster

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Klima og energiplan 2011-2020
Klima- og energiplanlegging – Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene

Generelt om temaet
Temaet klima og energi er sammensatt og påvirkes både av kommuneplanens overordnete
strategi, konkrete tiltak i det enkelte byggverk og den enkelte innbyggers handlinger og daglige
aktiviteter.

Generelt vil kompakt utbygging med korte avstander, lite arealbruk og stor grad av felles løsninger
være gunstig i forhold til klima og energiutfordringer. Særlig kan kommunen påvirke utslipp fra
transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Energibruk og klimautslipp skal reduseres gjennom valg av utbyggingsmønster,
arkitektur/materialvalg og bruk av alternative energiformer. Kommunen skal være robust i
forhold til forventede klimaendringer

-

Nye utbyggingsområder skal planlegges og lokaliseres slik at de ikke er utsatt i forhold til
en økt hyppighet av ras og flom. Kommunen skal legge vekt på klimatilpasning i sin
beredskapsplanlegging

Beskrivelse av situasjonen
Mobil energibruk utgjør omtrent 55 % av det totale energiforbruket i Eidsvoll. Av dette står
veitrafikken for 85 %. I forhold til stasjonær energibruk forbruker husholdningene mest energi, fulgt
av tjenesteytende næring. For det stasjonære energiforbruket utgjør elektrisk kraft ca. 72 %. Fossil
energi til stasjonært energiforbruk utgjør ca. 13 %. Det meste av oppvarmingen i kommunen
dekkes av elektrisk kraft, mens ca. 10 % dekkes av vedfyring eller fjernvarme fra bioenergi, relatert
til det totale stasjonære energiforbruket. Ca. 12 % av elektrisitetsforbruket produseres i
kommunen, men alt av fossilt brensel blir importert. Ved til oppvarming som bioenergi er trolig en
lokal energiressurs.

Store områder for kvikkleire og flomfare langs Vorma er godt dokumentert i Eidsvoll, og
eksisterende dokumentasjon er en viktig del i planleggingen av nye områder.
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3.1.8 Løsmasser og fjellgrunn
8. Løsmasser og fjellgrunn
Beskrivelse

Løsmasser og fjellgrunn av regional og nasjonal betydning

Relevant
dokumentasjon brukt i
utredningen

Arealis – NGU

Generelt om temaet
Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som vi
utnytter til en rekke nødvendige formål.

Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell
anvendelse på grunn av sine fysiske og kjemiske egenskaper. Industrimineraler har en enorm
spredning i bruksområder i dagens samfunn, og Norge produserer en rekke av dem. Industri og
bergverk har hatt historisk betydning i Eidsvoll alt fra 1600-tallet.

Leirforekomstene har også vært en betydelig ressurs i Eidsvoll, og tidlig på 1900-tallet var
teglverksindustrien den nest største industrien i Eidsvoll. Denne virksomheten tok slutt i 60-åra.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
Ingen klare uttalte mål eller strategier i kommuneplanen, men nasjonale forventninger er at
kommunen i sin planlegging synliggjør mineralressurser av nasjonal og regional betydning
slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hindrer for framtidig verdiskapning.
Beskrivelse av situasjonen
Kommunens viktigste løsmasser ligger hovedsakelig under marin grense (rundt 194 til 200 moh.)
og fra Byrud og sørover. Foruten de to betydelige breelvavsetningene ved Minnesund og Dal, er
disse områdene dominert av marine avsetninger bestående av sand, silt og leire. Mesteparten av
den dyrka jorda i Eidsvoll finner vi på disse marine avsetningene. Over marin grense består
løsmassene stort sett av tynne, usammenhengende moreneavsetninger som bare unntaksvis er av
slik mektighet at de er egnet for oppdyrking eller masseuttak.
Det er i dag ingen bergverksdrift i Eidsvoll kommune.
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3.2 Samfunnstema
3.2.1 Regional og lokalutvikling og lokalt utbyggingsmønster
9. Regional og lokalutvikling og lokalt utbyggingsmønster
Beskrivelse

By- og tettstedsutvikling i et bærekraftig perspektiv, regionale utvikling,
langsiktig utbyggingsmønster

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved
kongelig resolusjon 24. juni 2011.
Nasjonal Transportplan 2010-2019.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging
Fylkesdelplan – Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025.
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder

Generelt om temaet
En god lokal og regional planlegging er avgjørende for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig
utvikling. Regionen Romerike ligger i sentrum av Østlandet, ved innfallsporten til Oslo og med
gode kommunikasjoner nasjonalt og internasjonalt. I Fylkesdelplanen for Romerike er det uttalt at
det bør satses på en flerkjernestruktur. Slik kan Eidsvoll med sine tettsteder ha en rolle i den
regionale utviklingen.

Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene
i by og tettstedsområdene. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkt på hovedårene for
kollektivtrafikknettet, kan utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetningen av
at det planlegges en konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur.

Det bør etterstrebes en arealbruk som fordrer at boligbyggingen skjer i eksisterende sentre, med
gangavstand til publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsinsentiv næring, slik at eksisterende
teknisk og sosial infrastruktur kan utnyttes.
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Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Eidsvoll kommune skal bevare sitt særpreg og sin identitet i en region med sterk vekst.
Samtidig, gjennom kommunesamarbeid, bidra til et bærekraftig regionalt
utbyggingsmønster som bygger oppunder et miljøvennlig og effektivt
kommunikasjonssystem innad i regionen.

-

Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvides med boliger og sentrumsfunksjoner i en
kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og
kollektivtransport, samtidig som identitet og miljømessige kvaliteter tas vare på og
videreutvikles.

-

I forbindelse med fortetting og nye byggeområder i tilknytning til kommunesenteret og
lokalsentrene skal det legges til rette for et variert botilbud, arbeidsplasser og et godt
offentlig og privat tjenestetilbud.

-

Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksiterende
grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal infrastruktur og
effektive kommunale tjenester. Bevaring av landbruksjord skal prioriteres.

Beskrivelse av situasjonen
Det forventes en dobling av folketallet på Romerike de neste 50 årene, og det vil skape et behov
for regionale serviceinstitusjoner. Eidsvoll har gode togforbindelser til Oslo, noe som gjør Eidsvoll
til en attraktiv bokommune.

Eidsvoll har stor befolkningsvekst og en strategi for utvikling av kommunesenteret Eidsvoll og
lokalsentrene Råholt, Dal og Minnesund. Hoveddelen av veksten i kommunen skjer som fortetting
av eksisterende sentre, men fremtidig boligbygging skal ikke bare bygge opp under eksisterende
senter, eksisterende grendestruktur skal også styrkes.
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3.2.2 Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet
10. Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet
Beskrivelse

Økt kollektivbruk, tilrettelegge for gående og syklende, trafikksikkerhet

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging
Nasjonal Transportplan 2010-2019, Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 20112020, Aksjon skoleveg, Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

Generelt om temaet
Det overordnete målet for regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional
utvikling. For å redusere personskadeulykker og å øke trygghetsfølelse for de ulike
trafikantgruppene er det viktig med gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak, men også
holdningsendringer.

Snarveger og tråkk har verdi som ferdselsårer, turstier, treningsløyper og lokalhistoriske spor, men
kan også ha verdi i trafikksikkerhetsarbeidet, og må tas hensyn til i arealplanleggingen. Ved å
satse på tettsted, videre utbygging av kollektivtilbud, økt sykkelsatsning i form av nye gang- og
sykkelveger, og optimal lokalisering av trafikkskapende virksomhet kan en redusere ulykkestallene.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Transportsystemet skal videreutvikles slik at kollektivtrafikken kan ta en større andel av
reisene. Vegsystemet skal bygges ut med sikte på å tilrettelegge for at flere kan gå eller
sykle i et trafikksikkert miljø.

-

Målene i kommunens trafikksikkerhetsplan skal legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeid
og utbygging. Også i et folkehelse- og miljøperspektiv skal gang-/sykkelvegene bygges ut,
og det skal særlig legges til rette for attraktive og sammenhengende traseer slik at flere kan
gå og sykle til og fra daglige gjøremål og kollektivknutepunkter.

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll har, i likhet med regionen for øvrig en utpreget Oslorettet kommunikasjon. Kommunen har
en høy andel arbeidspendlere, i hovedsak med arbeidsted i Oslo-området og i nabokommunene.
Andelen kollektivreiser internt i kommunen og i regionen er relativt lav. Det har vært en positiv
utvikling de siste åra når det gjelder antall ulykker med personskade i trafikken. Utbygging av E6
har i stor grad bidratt til det, særlig i forhold til de ulykkene med høy alvorlighetsgrad. I samsvar
med målene i trafikksikkerhetsplanen gjennomføres det fortløpende tiltak på de ulike deler av
vegnettet for å redusere risikoen for ulykker og opplevd utrygghet i trafikken. Det er også et mål i
trafikksikkerhetsarbeidet å legge til rette for at flere kan gå og sykle i stedet for å kjøre bil.
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3.2.3 Infrastruktur og kommunale tjenester
11. Infrastruktur og kommunale tjenester
Beskrivelse

Utnytte kommunal infrastruktur, effektiv drift av kommunale tjenester

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Kommunedelplan - Klima og energiplan 2011-2020, Skoleprognose, vannog avløpsplan

Generelt om temaet
Med teknisk infrastruktur mener vi de installasjoner som må etableres før utbygging, eks. veg,
vann og kloakk. Med kommunale tjenester menes de institusjonene som er nødvendige i
kommunen, og gjelder blant annet skole, barnehage, brannvern, helse og omsorgstjenester.
Samfunnsøkonomisk er det lønnsomt å bygge ut der ledningsnett og annen teknisk infrastruktur
har god kapasitet.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksisterende
grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal infrastruktur og
effektive kommunale tjenester.

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll kommune har til sammen 11 skoler, hvorav 8 barneskoler, 2 ungdomsskoler, samt 1
kombinert 1-10 skole. Elevtallet på barne- og ungdomstrinnet er pr 01.10.12 2773. Med en årlig
befolkningsvekst på 2,5 % vil Eidsvoll kommune få ca. 1000 flere elever i løpet av en tiårsperiode.

Det har vært en betydelig vekst i barnehagetilbudet den siste tiårsperioden. Antall plasser har i
denne perioden økt med nesten 900, og i 2012 er det om lag 1400 barn i barnehagene i Eidsvoll.
Eidsvoll kommune eier sju av i alt 22 barnehager i kommunen.

I de nærmeste årene vil Eidsvoll få vekst i barn i grunnskolealder, mens gruppen 0-5 år og gruppen
eldre over 80 år vil være stabil/reduseres. I gruppen «yngre eldre», dvs. 67-79 år, vil kommunen få
sterk vekst. Veksttakten innenfor de ulike aldersgruppene er kommunens viktigste utgangspunkt
for å kunne planlegge og prioritere tjenestetilbudet i planperioden.

Kommunens vannforsyning dekker vel 80 % av bygdas befolkning. Kommunen har en
hovedvannkilde og en reservevannkilde samt et moderne vannproduksjonsanlegg. Kommunen har
tre renseanlegg for kloakk og det er tvunget septikktømming.
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3.2.4 Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser
12. Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser
Beskrivelse

Tilgjengelighet til friluftsområder, barn og unges interesser

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven
Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
Friluftsliv for funksjonshemmede
Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020,
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, T-1513: Temaveileder Barn og
unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, Barnetråkkregistrering

Generelt om temaet
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med
sikte på miljøforandringer og naturopplevelser. En offentlig friluftspolitikk er basert på helsepolitiske
og miljøpolitiske argumenter. Friluftsliv skal være et viktig element når det gjelder å møte to store
utfordringer i velferdssammenheng de nærmeste årene; eldrebølgen og de økte kostnadene
knyttet til sykdom. Friluftslivet bygger blant annet på høsting av natures mangfold, naturopplevelse
og naturforståelse.

Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelser, rekreasjon og anledning til sosialt
samvær. Tilgjengeligheten til større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i jordbrukslandskap
er viktig. Gang- og sykkelveier og stier gjør det lettere å være fysisk aktiv og sikrer samtidig trygg
og miljøvennlig ferdsel. Gode nærmiljøer og muligheter til å utøve fritidsaktiviteter er nødvendig for
å sikre barn og ungdom gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø.

Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår i planlegging er nedfelt i plan- og bygningslovens
formålsparagraf. Barn og unge har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet for å kunne
påvirke utformingen av sitt eget oppvekstmiljø.

I rikspolitiske retningslinjer for barn og unge er det fastsatt nasjonale mål for barn og unges
oppvekstsvilkår. Viktige nasjonale mål er å sikre oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og
psykiske skadevirkninger. Retningslinjen stiller krav til den fysiske utformingen av arealer og
anlegg som skal brukes av barn og unge.
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Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

For å fremme trivsel og sosialt fellesskap er det viktig å ta vare på, og styrke viktige
stedskvaliteter, tilrettelegge for gode møteplasser, grønne lunger og en sammenhengende
grønnstruktur.

-

Befolkningen skal gis mulighet for å drive friluftsliv i sine nærområder, noe som kan bidra til
gode helseeffekter og bedre livskvalitet. Attraktive og utviklende oppvekstmiljø for barn og
unge er særlig viktig.

-

Barnehage, skole, idrettsanlegg, turområder og andre muligheter for fysiske og sosiale
aktiviteter bør finnes i nærmiljøet.

Beskrivelse av situasjonen
Generelt er det god tilgang på natur- og friluftsområder i Eidsvoll, men kommunen har to store
sammenhengende blå-/grønnstrukturer som anses særlig verdifulle. Friluftsområdet
Feiring/Mistberget/Eidsvoll verk strekker seg fra Hurdalssjøen i sør til fylkesgrensen i nord. Dette
området egner seg til både vinter- og sommerturer, og har et godt utbygd tur- og løypenett. Gode
bademuligheter i Hurdalssjøen, Mjøsa og i en rekke vann.

Friluftsområdet Gullverket/Styri/Fenstad og avgrenses av Mjøsa og Vorma i vest og området nord
for Glomma. Hele dette området også er godt egnet turområde både sommer og vinter. Det er
mange bademuligheter i vannene i nordre del av området.

Aktiviteter i nærmiljøet er viktig, og Eidsvoll har en rekke idretts- og nærmiljøanlegg for fysisk
aktivitet.
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3.2.5 Folkehelse og universell utforming
13. Folkehelse og universell utforming
Beskrivelse

Beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse
og livskvalitet som Fysisk aktivitet, fellesskap, deltagelse og tilgjengelighet
for alle

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Folkehelseloven fra 01.01.2012. Folkehelse og kommuneplanlegging –
moment og tipsliste fra Helsedirektoratet.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kgl. Res av
24.juni 2011. Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter planog bygningsloven, Lokal tverrsektoriell kunnskap (statistikk og datagrunnlag)
Fylkeskommunal og statlig statistikk (jf. Folkehelseloven § 21 og 22).

Generelt om temaet
Fysisk aktivitet er et av de mest sentrale virkemidler i folkehelsearbeid. Folkehelseloven av
01.01.2012 har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse.

Folkehelsearbeid må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer føler et ansvar for å
fremme folkehelsen. Folkehelsen og utviklingen av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av
samme sak. Kommuneplanen skal tydeliggjøre risikofaktorer i det fysiske miljøet som i ulik grad
kan påvirke folks helse. Derfor må planer og tiltak evalueres med sikte på å se om de har positive
virkninger på folkehelsen. Folkehelse betyr tilrettelegging for fysisk aktivitet, arbeid for å redusere
kriminalitet, reduksjon i luftforurensing og økt fokus på universell utforming, trygge veier og et godt
transporttilbud, arenaer for frivillighet, møteplasser og kulturtilbud.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Skolene og barnehagene må legge til rette for en økning av den fysiske aktiviteten. Gode
leke- og utearealer, trygge skoleveier og riktig lokalisering av boliger er avgjørende.

-

Utearealer, sentrale friområder og gangveger må utformes slik at de kan brukes av alle.
Universell utforming er en strategi som det satses på for å gjøre kommunen til et
inkluderende samfunn med like muligheter

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll kommune satser i dag på at utearealer, sentrale friområder og gangveger skal utformes
slik at de kan brukes av alle. De skal innrettes slik at alle kan føle seg trygge uansett alder,
funksjonsnivå og tid på døgnet. Skolene og barnehagene skal satse på økning av den fysiske
aktiviteten. Gode leke- og utearealer, trygge skoleveier og riktig lokalisering av boliger er
avgjørende.
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3.2.6 Næringsliv og sysselsetting
14. Næringsliv og sysselsetting
Beskrivelse

Lokalisering, næringsetablering

Relevant dokumentasjon
brukt i utredningen

Fylkesdelplan for Romerike, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal
og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene, Rikspolitiske bestemmelser om
kjøpesentre

Generelt om temaet
Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Innovasjon og
næringsutvikling skjer gjerne på tvers av administrative grenser og sektorer. Utvikling av ny næring
forutsetter god og helhetlig planlegging i den enkelte kommune og på tvers av kommunale og
fylkeskommunale grenser. Ved å kombinere næringslivets og det offentliges behov for
tilrettelegging av egnede arealer med en bærekraftig forvaltning av natur og kulturgrunnlaget
skapes det en forutsigbarhet for lokalisering og grunnlag for tilflytting av attraktiv arbeidskraft.

Rett virksomhet på rett sted skjer gjennom fokus på samordnet areal og transportplanlegging, og
det kan også bidra til å redusere næringslivets transportbehov, og å konsentrere varestrømmene
slik at transportomfanget reduseres. I den forbindelse er det viktig å se på næringens
arbeidsplassintensivitet og behov for nærhet til transportveier.

Mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel:
-

Lokalisering av ulike typer næring skal bygge på prinsippet «rett virksomhet på rett sted».
Det betyr at publikumsrettet og arbeidsintensiv service og tjenesteyting lokaliseres i eller
nær tettsteder og kollektivknutepunkt, mens transport- og arealkrevende virksomheter
fortrinnsvis lokaliseres nær hovedtransportårene med god biltilgjengelighet.

Beskrivelse av situasjonen
Eidsvoll ønsker en variert næringsstruktur. Det er et mål å tiltrekke seg mer arbeidsintensiv og
kunnskapsbasert næring. Eidsvoll ønsker å utnytte den nasjonale historien i kommunen for å
tiltrekke seg næringer knyttet til handel, turisme og opplevelse. Sterk befolkningsvekst gjør at
Eidsvoll må tilrettelegge for ny næringsetablering med tanke på å skaffe varige arbeidsplasser og
et sterkt næringsliv.
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4 RISIKO- OG SÅRBARHETS ANALYSE
4.1 Formålet med ROS-analysen
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.

For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker,
driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. ROSanalysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen av planen.

4.1.1 Overordnede krav
Det stilles forventninger til det kommunale arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser fra både
statlige og regionalt hold. I Plan- og bygningsloven har risiko- og sårbarhetsanalyser fått et særskilt
fokus, jf. § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse.

4.1.2 Identifisering av hendelser
Miljø
 Kvikkleire og ras
 Flom
 Skogbrann
 Radon
Samfunn
 Hendelser på nærliggende transportårer
 Hendelser i nærliggende virksomheter
 Infrastruktur, bortfall av elektrisitet, teletjenester, vannforsyning
 Transportnett, farer forbundet med bruk for gående, syklende og kjørende
 Brannberedskap, farlige anlegg, brannvannforsyning, flere atkomstruter
 Drikkevann
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4.2 Analysemetode og begrepsavklaring
En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor
risiko de representerer. Basert på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store
konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert for å hindre at de skal oppstå eller for at
man skal kunne redusere virkningen av dem.

Risiko- og sårbarhetsanalyser er hjemlet i plan- og bygningsloven (2008) § 4-3, og analysen er
utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for kommunale
risiko- og sårbarhetsanalyser.

4.2.1 Begrepsavklaring
Metoden for ROS-analysen er basert på følgende definisjon av risiko:

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø,
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten
(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for
påkjenninger.

4.2.2 Sannsynlighet
Teknisk forskrift 2010 gir kriterier til sikkerhetsklasser for byggverk i flom- og skredutsatte områder.
Sikkerhetsklasse for
flom (F) og skred (S)

Konsekvens

Flom, største nominelle

Skred, største nominelle

årlige sannsynlighet

årlige sannsynlighet

F1 / S1

Liten

1/20

1/100

F2 / S2

Middels

1/200

1/1000

F3 / S3

Stor

1/1000

1/5000

Sikkerhetsklasse S2 (skred) omfatter f eks. enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil to
boenheter, små bygg for næringsdrift.

Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Kravene i forskriften gjelder i utgangspunktet
også for denne type fare, men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for
kvikkleireskred. Det er stort fokus på farer ved kvikkleire, og derfor er det valgt å ta med kvikkleire i
ROS-tabellen selv om det ikke er mulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred.
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Sannsynlighetsklassifisering:
Begrep

Frekvens

Lite sannsynlig

Mindre enn en hendelse pr. 1000 år

Mindre sannsynlig

En hendelse pr. 100 – 1000 år

Sannsynlig

En hendelse pr. 10 – 100 år

Meget sannsynlig

En hendelse pr. 1 – 10 år

Svært sannsynlig

En hendelse pr. år eller oftere

4.2.3 Konsekvens
Begrep

Liv og helse

Miljø

Ufarlig

Ingen
personskader

Ingen eller
ubetydelig skade

 Skader for

Mindre og lokale
skader.

 Skader mellom  Systemet settes midlertidig ut

En viss fare

 Få og små
skader som
trenger
medisinsk
behandling

Kritisk

Farlig

Katastrofalt

Alvorlige
personskader.

Alvorlige
personskader
og inntil 1
død.

1 eller flere
døde, mange
alvorlige
personskader

Økonomi

mindre enn 50
000 kr

 50 000 –
 500 000 kr

Samfunnsviktige
funksjoner

 Systemet settes midlertidig ut
av drift. Ingen personskader,
ingen direkte skader på
miljøet, kun mindre
forsinkelser. Ikke behov for
reservesystemer.

av drift. Kan føre til små
personskader samt mindre
skader på miljøet dersom det
ikke finnes
reservesystemer/alternativer

Omfattende
skader på miljø
med regionale
konsekvenser.
Restitusjonstid <
1 år.
Alvorlige skader
på miljø med
regionale
konsekvenser.
Restitusjonstid >
1 år.

 Skader mellom  Driftsstans i flere døgn.

Svært alvorlige
og langvarige
skader,
uopprettelige
miljøskade.

 Skader mellom  Hoved- og avhengige

 500 000 –
 5 000 000 kr

Hendelser kan føre til
personskade og evt.
Omfattende skader på
miljøet.

 Skader mellom  Systemet settes ut av drift
 5 000 000 –
 50 000 000 kr

for mer enn

 50 000 000 kr

over lengre tid. Andre
avhengige systemer rammes
midlertidig. Hendelsen kan
føre til alvorlig skade og 1
dødsfall samt evt. Alvorlige
skader på miljøet.

systemer settes permanent ut
av drift. Hendelsen kan føre
til flere døde samt evt. Svært
langvarige skader på miljøet.
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4.3 Akseptkriterier
Risikonivå
Liv og
helse

Miljø

Økonomi

Akseptkriterier
I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende
tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut i fra
økonomiske og praktiske vurderinger.
ALARP-sone (As Low As Reasonable Possible), dvs. tiltak skal
gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil være
naturlig å legge en kost - nytteanalyse til grunn for vurdering av
ytterligere risikoreduserende tiltak.
Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak
gjennomføres. Alternativt skal det utføres mer detaljerte ROS-analyser
for å avkrefte risikonivået.
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5 KONSEKVENSUTREDNING AV ENKELTOMRÅDER
5.1 Boligområder
5.1.1 B1 – Finstad

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
A

18,1 daa
Skog
1,0 daa
0 daa
Myr
0 daa
0 daa
Annet areal
24,4 daa
0 daa
Området ligger mellom Finstadvegen i øst og eksisterende bebyggelse
og Boligområde i vest. Området avgrenses av eksiterende bebyggelse i
nord og sør. Størstedelen av området er fulldyrka mark.
Administrasjonen har valgt å ta med omkringliggende bebyggelse i
konsekvensutredningen.
Framtidig boligområde og LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons

2

-

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

3

0

Løsmasser og

C

3

+

Landskapsbilde

+
+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Tap av 18,1 daa fulldyrka mark, ikke del av
sammenhengende jordbruksareal, bebyggelse rundt.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster.
Avstand over 3 km til kollektivknutepunkt og off.
tjenester utenom skole.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

betydning.

Verdi
A

Omfang
2

Kons
0

A

3

-

A

3

0

A

2

+

C

3

+

Liv /
helse

Miljø

Øko.

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Kommentar
Avstand over 3 km til nærmeste lokalsenter,
utbygging vil generere bilbruk. Styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen.
Ingen gang- og sykkelvei i dag, men regulert gang/sykkelveg langs området fram til skolen, busstopp i
nærheten men lang avstand fra kollektivknutepunkt.
Eksisterende infrastruktur, nærhet til skole men langt
fra sentrumsområder.
God tilgang til friluftsområder, tursti, skiløype og
nærmiljø. Ingen registrerte områder for friluftsliv eller
lekeareal går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er ca.
0,5 km til kvikkleiresoner ved Finstad med middels
faregradsklasse. Lavt risikonivå.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til jordbruk, og ellers liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 18 daa fulldyrka jord som er
inneklemt av eksisterende bebyggelse. Området er ikke del av et større sammenhengende jordbruksareal.
For samfunnstemaene er det negativ konsekvens for transportbehov og trafikksikkerhet, og ellers
liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige temaene. Utbyggingen vil være positiv for
grendestrukturen, men avstand til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester utenom skole genererer
bilbruk. Området har god tilgang til friluftsområder.
Bygging av regulert gang-/sykkelveg langs Finstadvegen til Finstad skole vil bedre trafikksikkerheten, og
legge til rette for økt gang- og sykkelbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.2 B2 – Bønsdalen

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
34,6 daa
0 daa
20,3 daa
40 daa
Området ligger i skråningen mellom eksisterende bebyggelse på Nygård
og Andelva. Området avgrenses av Nyvegen i nordvest og
Bønsdalvegen i sørøst. Hele den ubebygde delen av området er dekket
av skog. Administrasjonen har valgt å utvide området og ta med
tilstøtende bebyggelse, og legge inn en 25 m bred buffer mot elva.
LNF
Bolig
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

C

3

+

A
B

1
2

0

Grønnstruktur

A

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

+

Løsmasser og

C

3

+

Kommentar
Ingen registreringer i artskart. Område langs elva er
fredet mht. fuglelivet, etter Forskrift om naturfredning,
Eidsvoll. Vegetasjonen langs elva er viktig.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Hele området er dekket av skog, høy bonitet.
Området er skogkledd. Småhusbebyggelse på området
vil få en liten negativ innvirkning på landskapsbildet.
Hele området er dekket av skog, kantvegetasjonen
langs elva bevares.
Ingen registrerte forekomster.
Gangavstand, 1,5 km til kollektivknutepunkt og Råholt
lokalsenter.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

betydning.

Verdi
A

Omfang
2

Kons
0

A

2

0

A

3

+

A

1

+

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Bøn stasjon er ikke i drift, nærmeste togstasjon er
Eidsvoll verk. Avstand på 1,5 km til lokalsenter og
kollektivknutepunkt. Styrker lokal grendestruktur i
samsvar med samfunnsdelen.
Gir økt grunnlag for kollektivtrafikk. Sykkelavstand til
Råholt, barneskole og ungdomsskole. Mangler gang/sykkelveg langs veg med lav sikkerhetsstandard.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Gangavstand
til lokalsenter.
Tilgang til friluftsområder. Ingen registrerte områder
for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er
mellom 0,5 og 1 km til kvikkleiresoner ved Bøn med
middels faregradsklasse. Lavt risikonivå.
Området ligger ved Andelva og kan være flomutsatt.
En viss risiko for miljø- og materielle skader.
Ikke relevant.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til skogbruk, og ellers liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbyggingen vil føre til tap av ca. 36 daa med skogsareal med høy
bonitet, som er inneklemt mellom eksisterende bebyggelse og veger. Området er ikke del av et større
sammenhengende skogsområde.
Område langs elva er del av fuglefredningsområde, og det er lagt inn en buffersone på 25 m mot elva.
Området bør uansett undersøkes for biologisk mangfold før en eventuell utbygging.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen vil være positiv for
grendestrukturen, og ha avstand på 1,5 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester. Området har god
tilgang til friluftsområder.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak og flomforebyggende tiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.3 B3 – Bekkedal

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
39,3 daa
4,2 daa
0 daa
0 daa
Området ligger rett vest for Tærudåsen og sør for eksisterende
boligområde på Bekkedalshøgda. Store deler av området er skogkledd
med noe myr. Området i nord er disponert til Bolig og Friområde i
kommuneplanen, og administrasjonen har valgt å justere området.
LNF
Bolig
Omfang
3

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

B

1

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

A

3

-

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og

B

3

0

A
C

3
3

+
+

Kommentar
Store delen av området ligger innenfor et stort
beiteområde for elg (Bergermoen, 8518 daa). Ingen
registreringer i artskart.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Skogen i området har middels bonitet. Området i vest er
registrert med høy bonitet.
Skogs- og myrområde som er del av et større område.
Småhusbebyggelse på området vil få liten innvirkning på
landskapsbilde, like ved eksisterende bebyggelse.
Grønnstruktur i nærhet av boligområde som er del av et
større skogsområde. Inngrep i randsone.
Ingen registrerte forekomster av drikkevann. Ligger
innenfor gul flystøysone.
Gangavstand, 1,5km til Eidsvoll Verk og lokalsenter.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

betydning.

Verdi
A

Omfang
3

Kons
+

A

2

+

Gang-/sykkelveg, og gangavstand til
kollektivknutepunkt og offentlige tjenester.

A

3

+

B

3

+

Benytter eksisterende infrastruktur ved Råholt, og
god tilgjengelighet til offentlige tjenester.
Skiløype og turstier i området. Ingen registrerte
områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt.

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
I underkant av 1.5 km til Eidsvoll Verk og lokalsenter.
Gang-/sykkelavstand til lokalsenter.

For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø- og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Eksisterende gang-/sykkelveg, god
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til biologisk mangfold og grønnstruktur, og ellers
liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 39
daa skog med middels bonitet. Området ligger i randsonen av en større grønnstruktur og et større
beiteområde for elg, men det vil fremdeles være tilgjengelig grøntareal i området. Hele området ligger
innenfor gul flystøysone.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen vil ta nytte av
eksisterende infrastruktur, og ha gangavstand til Eidsvoll verk og offentlige tjenester. Lite kollektivtilbud inn i
området kan generere noe bilbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av gang-/sykkelveg og støyskjermingstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.4 B4 – Kroksrud

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
A

0 daa
0 daa
0 daa
29,1 daa
0 daa
0,7 daa
0 daa
Området er plassert helt inntil reguleringsplanen for E6 i vest og
fylkesveg 181 i sør. Like sør ligger Tomterhagan som er et nylig utbygd
område. Hele området består av skog. Administrasjonen har valgt å
justere området mot reguleringsplanen langs E6.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

2

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

A

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

B

3

0

B

3

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Vestre del består av skog med høy bonitet, mens østre
del av skogen er middels bonitet
Området er noe kupert og skogkledd. Småhusbebyggelse på området vil få liten innvirkning på
landskapsbildet
Hele området er dekket av skog, kantvegetasjonen
langs veiene er spesielt viktig som grønnstruktur.
Området er utsatt for trafikkstøy fra E6 og fv.181. Ingen
registrerte drikkevannskilder.
Gangavstand til busstopp, skole, barnehage og noe
privat service. Over 3 km til kollektivknutepunkt og
lokalsenter.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster

Verdi
A

Omfang
3

Kons
0

Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet

A

3

0

Infrastruktur og
kommunale tjenester

A

1

+

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

A

3

+

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Avstand over 3 km til Eidsvoll og kollektivknutepunkt.
Vil generere bilbruk. Lokalbusstopp ved Siggerud.
Styrker lokal grendestruktur i samsvar med
samfunnsdelen.
Avstand over 3 km til Eidsvoll og kollektivknutepunkt.
Vil generere bilbruk. Buss med timesavgang til
Eidsvoll stasjon. Lokalbusstopp ved Siggerud. Godt
utbygd gang-/sykkelvegnett.
Eksisterende infrastruktur, nærhet til barneskole og
barnehage. Mer enn 3 km til andre offentlige
tjenester.
Gode rekreasjonsområder. Det blir kjørt skiløyper om
vinteren i området, og det er akebakke ved
Rognstadlia og i Boksrudvegen.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Området ligger like ved E6 og fv.181, og ulykker med
tankbil/spesialtransport kan utgjøre en viss risiko for
miljø og helse.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Eksisterende gang-/sykkelveg, god
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 29 daa skog med høy/middels bonitet. Området er ikke del av
et større sammenhengende skogsareal. Nærheten til E6 og fv.181 kan gjøre utbyggingen støyutsatt, men
eksisterende grønnstrukturen kan fungere som buffer mot trafikkstøy.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen styrker lokal
grendestruktur ved Siggerud/Hammerstad, men genererer bilbruk på grunn av lang avstand til
kollektivknutepunkt og offentlige tjenester utover skole og barnehage.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
støyskjermingstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.

41

5.1.5 B5 – Del av Gbnr.142/3, Nygård

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

5,2 daa
0 daa
2,2 daa
0 daa
0 daa
0,2 daa
0 daa
Området ligger rett øst for Nygårdsvegen og inntil eksiterende
bebyggelse nord på Nygård. Området består stort sett av dyrka mark, og
grenser i nord til et større jorde, i vest grenser teigen til bebyggelse, og i
sør til delvis skogbevokst innmarksbeite.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

3

0

Løsmasser og

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Området er en egen parsell av gnr/bnr 142/3 og ligger
adskilt fra hovedbølet og består av fulldyrka mark.
Småhusbebyggelse på området vil får liten innvirkning
på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster.
En utbygging vil generere en liten økning av
personbiltrafikken. Ikke gangavstand til off.tjenester eller
kollektivknutepunkt.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster

betydning.
Verdi
B

Omfang
2

Kons
0

Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester

C

3

0

B

3

0

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser

A

3

+

Folkehelse

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Det er i underkant av 3 km til lokalsenter,
kollektivknutepunkt, ungdomsskole og ca. 2 km til
barneskole. Området ligger i direkte tilknytning til
boligbebyggelsen på Nygård, og vil i noen grad
styrke eksisterende grendestruktur.
Over 1.5 km til Råholt lokalsenter og manglende
gang-/sykkelveg vil generere noe bilbruk.
Eksisterende infrastruktur med kapasitet, og
kommunale tjenester ved Råholt er innenfor
sykkelavstand.
Ballbaner og klubbhus i umiddelbar nærhet. God
tilgjengelighet til turstinett langs Andelva. Ingen
registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går
tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er 0,5
km til kvikkleiresoner ved Bøn og Kalsegg med
middels faregradsklasse. Lavt risikonivå, men
nødvendig stabilitet skal dokumenteres før inngrep.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle miljøtemaene.
Utbygging vil føre til tap av ca. 5 daa fulldyrka jord i ytterkanten et større sammenhengende jordbruksareal. Området
ligger under den marine grensen og i nærheten av kjente forekomster av kvikkleire.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
temaene. Området ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse på Nygård, og utbygging vil i noen grad være positiv
for grendestrukturen. Avstand til offentlige tjenester vil genere noe bilbruk.
Planlagt bygging av gang-/sykkelveg langs Nyvegen vil bedre trafikksikkerheten og legge til rette for økt gang/sykkelbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av
nødvendige trafikksikkerhetstiltak, og at nødvendig stabilitet i grunnen kan dokumenteres.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.6 B6 – Fjellet, Ladderud

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

62,1 daa
Skog
24,5 daa
0 daa
Myr
17,3 daa
4,2 daa
Annet areal
11,5 daa
25 daa
Området strekker seg mellom Trondheimsvegen i øst og ligger 150 m fra
E6 i vest. I nord avgrenses området mot Ladderud og sør bebyggelse
ved Vestbysvingen. Ca. halvparten av området er i dag fulldyrka mark.
Administrasjonen har valgt å justere området mot gnr/bnr 96/5 i nord og
96/6 i sør.
LNF
Bolig
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

A

1

-

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

B

2

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

B

3

0

A

2

0

Løsmasser og

C

3

+

Kommentar
Et lite område i vest er innenfor et stort beiteområde for
elg (Bergermoen, 8518 daa). Ingen registreringer i
artskart. Myrarealet kan være viktig.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Området består av fulldyrka mark, skog og myrareal.
Deler av arealet er del av et større jorde. Skogen er av
særs høy bonitet.
Består hovedsakelig av jordbruksareal, skogsarealet på
Ladderudåsen i nord er noe kupert. Småhusbebyggelse
på området vil få moderat innvirkning på
landskapsbildet.
Området er hovedsakelig jordbruksareal. Randsonen
med skog er viktig grønnstruktur.
Området ligger ved fv.501 og inntil miljøsonen langs E6.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Ved Dal. Gangavstand 1,5 km til off.tjenester og
kollektivknutepunkt. Vil trolig generere noe bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

betydning.

Verdi
A

Omfang
2

Kons
0

A

2

+

A

3

+

A

3

+

A

3

+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ca. 1.5 km til Dal stasjon. Stort nok område til å gi
lokal effekt mht. grunnlag for kollektivtransport.
Ligger i utkanten av bebyggelse både i Dal og
Råholt.
Ca. 1.5 km til Dal stasjon. Stort nok området til å gi
økt grunnlag for kollektivtransport. Godt utbygd gang/sykkelvegforbindelser.
Eksisterende infrastruktur kan benyttes.
Gangavstand til kolletkivknutepunkt.
God tilgang til skiløypenett i Tærudåsen og
Bergermoen. Ingen registrerte områder for friluftsliv
eller lekeareal går tapt.
Stier til Ladderudåsen.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Området ligger inntil miljøsonen langs E6ved fv.501
og, og ulykker med tankbil/spesialtransport kan
utgjøre en viss risiko for miljø og helse.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til jord- og skogbruk, og ellers liten/mindre og ingen
vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 62 daa fulldyrka jord og
ca. 25 daa skog. Området er del av et større jordbruksareal. Dette området er også del av en større
grønnstruktur. Området bør undersøkes for biologisk mangfold før en eventuell utbygging. Området kan
være støyutsatt fra fv.181 og E6.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingspotensialet i området kan gi
økt dekning for kollektivtransport, og det er kort avstand til eksisterende kollektivknutepunkt ved Dal.
Konklusjon og anbefaling:
forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
støyskjermingstiltak, og at det utføres en biologisk kartlegging av området før utbygging.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.7 B7 – Hagamoen

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

0 daa
0 daa
0 daa
10,0 daa
0 daa
0,3 daa
6 daa
Området ligger som en forlengelse mot sørvest av eksisterende
bebyggelse ved Hagamoen, like vest for Finstadvegen. Hele området
består av skog.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

3

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Hele området består av barskog med høy til særs høy
bonitet. Arealet ligger i randsonen til et større
skogsområde.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Liten innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster.
2 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester på
Dal. Vil trolig generere noe bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

Verdi
B

Omfang
3

Kons
0

B

3

0

B

3

+

B

3

+

C

3

+

Liv /
helse

Miljø

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Ca. 2 km fra Dal stasjon. Sykkelavstand til
kollektivterminal og lokalsenter. Lite område uten
regional betydning, plassert i ytterkanten av
eksisterende bebyggelse.
Gang-/sykkelavstand til kollektivtransport ved
Finstadvegen, ca. 2 km til lokalsenter.
Kan benytte eksisterende infrastruktur, skole og
barnehage i området.
Skiløype fra Dal til Finstad og Svangerudenga. God
tilgang til friluftsområder. Ingen registrerte områder
for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø- og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 10 daa skog med høy/særs høy bonitet som er del av et
større skogsareal.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen vil være positiv for
grendestrukturen, men avstand til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester utenom skole genererer noe
bilbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.8 B8 – Tyskerud

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

21,7 daa
0 daa
0 daa
131,4 daa
4,1 daa
11,8 daa
2,5 daa
Området ligger mellom eksisterende boligområdet i øst og E6 i vest.
Tyskerud i nord består av dyrka mark, men resten av området er i
hovedsak skogsmark.
LNF
Bolig
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

B

2

0

A

2

-

Landskapsbilde

B

2

0

Grønnstruktur

A

2

-

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

B

2

0

A

2

0

Løsmasser og

C

3

+

Kommentar
Et lite område i sør er innenfor et stort beiteområde for
elg (Bergermoen, 8518 daa), ingen registreringer i
artskart. Myrarealet kan være viktig.
1 fredet kulturminne, ingen registrerte kulturmiljø.
Området er hovedsakelig skogsareal med høy bonitet,
samt et mindre område i nord med dyrka mark.
Består hovedsakelig av skogsareal, noe kupert med
enkelte koller i sør vest, ikke enestående. Bebyggelse vil
få mindre vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Området er hovedsakelig skogsareal med noen stier og
små veier, viktig grønnstruktur.
E6 og skytebane i nærheten. Ingen registrerte
forekomster av drikkevann.
Nær Råholt, 1,5 – 2 km til Eidsvoll Verk og off. tjenester,
vil generere noe bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
Samfunn
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

betydning.

Verdi
A

Omfang
2

Kons
+

A

2

+

A

2

0

A

2

0

A

2

+

Liv /
helse

Miljø

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Togstasjon ved Eidsvoll Verk 1.5 - 2 km fra området.
Ca. 2 km til lokalsen
ter. Styrker lokalt utbyggingsmønster.
Vil gi økt grunnlag for kollektivtrafikk. Flere lokale
busser ved området. Godt utbygd gang/sykkelvegforbindelser.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Gangavstand
til ungdomsskole i området, 1.5 - 2 km til andre off.
tjenester.
Gode muligheter for friluftsliv, tur- og skiløyper
gjennom området, løypenettet må ivaretas ved
utbygging.
1,5 – 2 km til lokalsenter med kulturtilbud og
møteplasser.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø- og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
E6 i nærheten, og ulykker med
tankbil/spesialtransport kan utgjøre en viss risiko for
miljø og helse.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til jord- og skogbruk og grønnstruktur, og ellers
liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av 127 daa
skogsområde med høy bonitet og ca. 22 daa fulldyrka mark, som er inneklemt av eksisterende bebyggelse.
Dette området er del av en stor og viktig grønnstruktur. Området bør undersøkes for biologisk mangfold før
en eventuell utbygging. Det vil være viktig med god tilpasning i landskapet og vurdering av utbyggingens
effekt på landskapsbildet.
For samfunnstemaene er det liten/mindre konsekvens for nærmiljø og friluftsliv og infrastruktur og
kommunale tjenester, og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige temaene. Området er en viktig del av
tursti- og løypenett, og en utbygging må ta hensyn til friluftslivsinteressene. Utbyggingen styrker lokalt
utbyggingsmønster og har gang-/sykkelavstand til lokalsenter og kollektivknutepunkt.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
støyskjermingstiltak, at tur- og løypenett ivaretas, og at det utføres en biologisk kartlegging av området før
utbygging.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.9 B9 – Torshaug

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
B
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

7,9 daa
0 daa
0 daa
2,3 daa
0 daa
5,2 daa
0 daa
Området ligger nord for Eidsvollvegen ved Fagerlikrysset. Området
består hovedsakelig av dyrka mark med noe skog.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
0

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

B

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

B

3

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase
Eksisterende bebyggelse, men ellers Ingen registrerte
kulturminner/kulturmiljø.
Mesteparten av området består av fulldyrka mark, mens
resterende areal er fastmark med noe skog, ligger ved
siden av skogkledd ravineområde.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Like ved fv.181 og kan være utsatt for trafikkstøy. Ingen
registrerte forekomster av drikkevann.
Ca. 1.2 km til kollektivknutepunkt, ca. 2 km til lokalsenter
og andre off. tjenester. Vil generere noe bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

Verdi
B

Omfang
3

Kons
0

B

2

0

A

3

+

C

3

+

C

3

+

Liv /
helse

Miljø

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Gangavstand 1 km til kollektivknutepunkt,
Sykkelavstand 2 km til Eidsvoll sentrum. Området
ligger i ytterkant av eksisterende bebyggelse.
Dårlig utbygd gang-/sykkelforbindelser mot
kollektivknutepunkt ved Eidsvoll sentrum, gang/sykkelforbindelser mot skole i vest.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Kirke,
kommunale lokaler, idrettsbane ved Myrer. Ås skole
og barnehage ca. 1.1 km mot vest.
Kultursti ved Eidsvoll kirke. Ingen registrerte områder
for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Området ligger ved fv.181, men det er liten andel
spesialtransport på vegen.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot Eidsvoll sentrum.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 8 daa fulldyrka jord, men dette arealet er lite og ikke del av et
større sammenhengende jordbruksareal. Området ligger like ved fv.181, og kan være utsatt for trafikkstøy.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen vil være positiv for lokal
utvikling, men avstand til Eidsvoll sentrum og offentlige tjenester utenom skole genererer noe bilbruk.
Området har god tilgang til friluftsområder.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak og støyskjermingstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.10 B10 – Enger

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

0 daa
0 daa
0 daa
34,7 daa
0 daa
0,1 daa
0 daa
Området ligger øst for Nesvegen og nord for Åslettavegen. Området
består i hovedsak av skogsmark.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

B
C

2
3

0
+

Kommentar
Ingen registrerte verdier
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av skog med blandet bonitet. Øvre
delen av skogen har høy bonitet. Arealet ligger i nedre
del av et større skogsområde.
Består hovedsakelig av skogsareal, noe kupert.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Over 3 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
B

Omfang
2

Kons
0

B

2

0

B

2

0

B

2

+

B

2

+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt og sentrum i Eidsvoll.
I ytterkant av Styrigrenda, styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen. Vil
generere noe bilbruk.
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt. Gang-/sykkelveg til
Eidsvoll sentrum og skoler.
Skoler og andre offentlige tjenester ved Eidsvoll.
Teknisk infrastruktur i området.
Tur- og skiløyper i nærområdet. Ingen registrerte
områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
Godt utbygd tur- og løypenett i området.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 35 daa skog med høy til middels bonitet. Området ligger i
utkanten av et større sammenhengende skogsareal.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for alle temaene. Området egner seg godt til utbygging, og styrker lokal grendestruktur. Nær
B13 Fjellstad og B14 Styrigrenda øst. Viktig med god tilpasning i landskapet. Vil trolig generere noe
biltrafikk, men det er et regulert område for skole og barnehage i ca. 1 km avstand.
Konklusjon og anbefaling:
Utbyggingen vil ha et relativt moderat omfang. For øvrig ingen andre kommentarer.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.11 B11 – Del av Gbnr.96/9, Kirkeby

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
C

0 daa
0 daa
0 daa
6,5 daa
0 daa
0,3 daa
0 daa
Området ligger vest for Trondheimsvegen og sør for Råholt kirke.
Området består i hovedsak av skog med noe åpent landskap.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

+

Landskapsbilde

C

3

+

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

3

+

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av skogsareal med blandet bonitet.
Nordredelen av området har høy bonitet. Arealet ligger i
nedre del av et større skogsområde.
Småhusbebyggelse på området vil ikke få innvirkning på
landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Nær Råholt lokalsenter, gangavstand til alle off. tjenester
og sentrumskjernen.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

Verdi
B

Omfang
3

Kons
0

Kommentar
Området ligger i direkte tilknytning til tettbebyggelsen
på Råholt.

B

3

+

Gang-/sykkelavstand til alle viktige servicefunksjoner.

B

2

+

Kan benytte eksisterende infrastruktur.

A

3

+

C

3

+

Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt. Kort avstand til store sammenhengende
friluftsområder med tursti- og løypenett.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant

Liv /
helse

Miljø

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utbygging av dette området vil ikke få negative konsekvenser for noen av utredningstemaene.
Utbygging vil føre til tap av ca. 7 daa skog med middels/høy bonitet. Området har gangavstand til alle
offentlige tjenester, og egner seg godt til utbygging. Det er god tilgang til friluftsområder.
Konklusjon og anbefaling:
Utbyggingen vil ha et lite omfang. For øvrig ingen andre kommentarer.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.12 B12 – Hagalykkja

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
C
Landskapsbilde
C

0 daa
0 daa
0 daa
4,7 daa
0 daa
0,7 daa
0 daa
Området ligger øst for Hagalykkja og nord for Eidsvoll videregående
skole. Området består i hovedsak av skog. Området er en villaeiendom.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3
3

+
+

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

C
C

3
3

+
+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av et lite skogsareal med høy bonitet.
Består hovedsakelig av åpent skogsareal. En
villaeiendom som ikke får innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Gang-/sykkelavstand til Eidsvoll sentrum.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

Verdi
B

Omfang
3

Kons
0

C

3

+

C

3

+

C

3

+

C

3

+

Liv /
helse

Miljø

Næringsliv og
sysselsetting
ROS
Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Området ligger i ytterkant av sentrumssonen med
gangavstand til skole, Eidsvoll sentrum og
kollektivknutepunkt.
Under 1.5 km til sentrum i Eidsvoll, gangavstand til
viktige funksjoner.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Skole,
helsetun, svømmehall og idrettsanlegg i nærheten.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt. God tilgang til anlegg for idrett og fritid.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er 1
km til kvikkleiresone ved Elstad med middels
faregradsklasse. Lavt risikonivå, men nødvendig
stabilitet skal dokumenteres før inngrep.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utbygging av dette området vil ikke få negative konsekvenser for noen av utredningstemaene.
Utbygging vil føre til tap av ca. 5 daa skog med høy bonitet. Området har gangavstand til alle offentlige
tjenester, og egner seg godt til utbygging. Det er god tilgang til friområder.
Konklusjon og anbefaling:
Ved utbygging forutsettes det at nødvendig stabilitet i grunnen kan dokumenteres.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.13 B13 – Fjellstadvegen

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
C

0 daa
0 daa
0 daa
8,4 daa
0 daa
0,7 daa
0 daa
Området ligger øst for Engerhagan ved Fjellstadvegen. Området består i
hovedsak av skog.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

+

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

3

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av skog med blandet bonitet. Nedre del
av skogen har middels bonitet. Arealet ligger inntil
bebyggelse i nedre del av et større skogsområde.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Over 3 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester.
Vil medføre noe økt bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

Verdi
B

Omfang
3

Kons
0

C

3

0

C

3

0

C

3

+

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt og sentrum i Eidsvoll.
I ytterkant av Styrigrenda, styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen. Vil
generere noe bilbruk.
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt. Gang-/sykkelveg til
Eidsvoll sentrum og skoler.
Skoler og andre offentlige tjenester ved Eidsvoll.
Teknisk infrastruktur i området.
Tur- og skiløyper i nærområdet. Ingen registrerte
områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygde gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 8 daa skog med lav til middels bonitet. Området ligger i
utkanten av et større sammenhengende skogsareal.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for alle temaene. Området egner seg godt til utbygging, og styrker lokal grendestruktur. Nær
B10 Enger og B14 Styrigrenda øst. Viktig med god tilpasning i landskapet. Vil trolig generere noe biltrafikk,
men det er et regulert område for skole og barnehage i ca. 1 km avstand.
Konklusjon og anbefaling:
Utbyggingen vil ha et lite omfang. For øvrig ingen andre kommentarer.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.14 B14 – Styrigrenda øst

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

0 daa
0 daa
0 daa
36,6 daa
0 daa
1,0 daa
0 daa
Området ligger øst for Styrigrenda ved Styrivegen. Området består i
hovedsak av skog.
LNF
Bolig
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

B

2

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av skog med blandet bonitet. Øvre
delen av skogen har høy bonitet. Arealet ligger i nedre
del av et større skogsområde.
Består hovedsakelig av skogsareal, noe kupert.
Småhusbebyggelse på området vil få liten eller mindre
vesentlig innvirkning på landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Over 3 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester.
Vil medføre noe økt bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
B

Omfang
2

Kons
0

B

2

0

B

2

0

B

2

+

B

2

+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt og sentrum i Eidsvoll.
I ytterkant av Styrigrenda, styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen. Vil
generere noe bilbruk.
Ca. 3 km til kollektivknutepunkt. Gang-/sykkelveg til
Eidsvoll sentrum og skoler.
Skoler og andre offentlige tjenester ved Eidsvoll.
Teknisk infrastruktur i området.
Tur- og skiløyper i nærområdet. Ingen registrerte
områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt.
Godt utbygd tur- og løypenett i området.
Ikke relevant
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 35 daa skog med høy til middels bonitet. Området ligger i
utkanten av et større sammenhengende skogsareal.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for alle temaene. Området egner seg godt til utbygging, og styrker lokal grendestruktur. Nær
B10 Enger og B13 Fjellstadvegen. Viktig med god tilpasning i landskapet. Vil trolig generere noe biltrafikk,
men det er et regulert område for skole og barnehage i ca. 1 km avstand.
Konklusjon og anbefaling:
Utbyggingen vil ha et relativt moderat omfang. For øvrig ingen andre kommentarer.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.15 B15 – Linløkka

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

12,4 daa
0 daa
0 daa
4,4 daa
0 daa
7,4 daa
0 daa
Området ligger rett vest for Hammerstadvegen og ved eksisterende
bebyggelse på Hammerstad. Området består i hovedsak av dyrka mark.
LNF
Bolig
Omfang
3

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

A

3

0

Landskapsbilde

C

3

+

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

B

2

0

Løsmasser og

B

3

+

Kommentar
Lokaliteten inneholder en lokalt viktig naturtype. Både
eik, bøk, ask, lind og osp er registrert. På trærne vokser
rikbarksarter.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av fulldyrka jord øst for Linlykka, og
blandingsskog med høy bonitet. Arealet ligger relativt
isolert fra annen skog og jordareal.
Småhusbebyggelse på området vil få liten innvirkning på
landskapsbildet.
Området er hovedsakelig jordbruksareal, men alleen ved
Linlykkja ansees som viktig.
Området ligger ved fv.501 og kan være utsatt for
trafikkstøy. Ingen registrerte forekomster av drikkevann.
Gangavstand til busstopp, skole, barnehage og noe
privat service. Over 3 km til kollektivknutepunkt og
lokalsenter.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

betydning.

Verdi
B

Omfang
2

Kons
0

B

2

0

B

3

0

C

3

+

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Over 3 km til kollektivknutepunkt og 4 km til Eidsvoll
sentrum. Vil generere bilbruk. Styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen
Gangavstand til skole, barnehage, bygdetunet,
idrettsbane ved Myrer. Gang-/sykkelforbindelser mot
kollektivknutepunkt og Eidsvoll sentrum.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Skole og
barnehage innenfor gangavstand.
Gangavstand til idrettsbane på Myrer. Ingen
registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går
tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger ved den marine grensen. Det er
mellom 0,5 og 1 km til kvikkleiresone ved Hol med
middels faregradsklasse. Lavt risikonivå.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Området ligger ved fv.501 men det er en liten andel
spesialtransport på vegen.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle miljøtemaene. Utbygging vil føre til
tap av ca. 12 daa fulldyrka jord. Mindre vesentlige konsekvenser for biologisk mangfold og grønnstruktur
kan bedres med avbøtende tiltak i detaljplanlegging.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for alle temaene. Området ligger ved eksiterende bebyggelse på Hammerstad og vil være
positivt for grendestrukturen, men lang avstand til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester utenom skole
vil generere bilbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
bevaring av alleen ved Linlykkja.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.1.16 B16 – Ålborglia

Innspillnummer: (?)
Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

0 daa
0 daa
0 daa
224,7 daa
0 daa
0 daa
0 daa
Området ligger på Ålborg/Sneisrud, like øst for Finstadvegen og inntil
boligområdet Innleggen. Adkomst inn på området er via Ålborglia fra
Finstadvegen. Området består per i dag av skoglandskap.
LNF
Bolig
Omfang
3

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø

B

2

0

Jord- og skogbruk

A

3

-

Landskapsbilde

C

3

+

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

Kommentar
Store deler av området ligger innenfor et stort
beiteområde
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i
området. Type kulturminne er et kullfremstillingsanlegg
fra jernalder/middelalder.
Området består av skog med blandet bonitet. Sentrale
strøk av området har høy bonitet, mens vestlig og
østlige deler av områder har lav bonitet.
Består hovedsakelig av skogsareal.
Småhusbebyggelse på området vil få liten innvirkning på
landskapsbildet.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster av drikkevann.

B

2

0

Gangavstand til busstopp, skole, barnehage og noe
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Løsmasser og
fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

B

3

privat service. Over 3 km til kollektivknutepunkt og
lokalsenter.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
betydning.

+

Verdi
B

Omfang
2

Kons
-

B

2

-

B

3

0

C

3

+

C

3

+

Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Liv /
helse

Miljø

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Over 3 km til kollektivknutepunkt og 4 km til Eidsvoll
sentrum. Vil generere bilbruk. Styrker lokal
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen
Sykkelavstand til skole, idrettsanlegg og sentrum.
Manglende gang-/sykkelforbindelser mot skole,
idrettsanlegg, kollektivknutepunkt og Eidsvoll
sentrum.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Skole og
barnehage er ikke innenfor gangavstand.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.
For lite område til å gi noen effekt på
folkehelseaspektet.
Ikke relevant
Kommentar
Området ligger ved den marine grensen. Det er
mellom 0,5 og 1 km til kvikkleiresone ved Hol med
middels faregradsklasse. Lavt risikonivå.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Området ligger ved fv.503 men det er en liten andel
spesialtransport på vegen.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negativ konsekvens for jord- og skogbruk og liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens
for de øvrige miljøtemaene. Mindre vesentlige konsekvenser for biologisk mangfold og grønnstruktur kan
bedres med avbøtende tiltak i detaljplanlegging.
For samfunnstemaene er det overvekt av negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for enkelte av temaene. Området ligger ved eksiterende bebyggelse på Ålborglia og vil være
positivt for grendestrukturen, men lang avstand til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester utenom skole
vil generere bilbruk.
Konklusjon og anbefaling:
Området ligger ugunstig i forhold til Eidsvoll sentrum og utbygging vil ha flere negative enn positive
konsekvenser.
Utbyggingsformål anbefales ikke.
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5.2 Fritidsbebyggelse
5.2.1 F1 – Søndre Holsjøen

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
116,2 daa
18,0 daa
0 daa
0 daa
Område ligger i nordenden av Søndre Holsjøen ved Gullverket. Arealet
består hovedsakelig av blandingsskog.
LNF
Fritidsbebyggelse.
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

C

3

+

A
A

2
1

0
0

Grønnstruktur

A

1

-

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

-

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Et 10 m belte langs Holsjøen er fredet mht. fugl.
Området har funksjon som hekkeplass og hvile- og
rasteplass under trekk.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Blandingsskog med middels til lav bonitet
Området er eksponert fra Søndre Holsjøen/Gullverket og
nærområdet rundt.
Område er del av en større sammenhengende
grønnstruktur. Området grenser mot skogsbilvei i nord.
Ingen registrerte forekomster.
Fritidsbebyggelse gir økt bilbruk. Stor utbygging med
over 3 km til kollektivknutepunkt og handelstilbud.
Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

B

1

0

B

1

0

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

C

2

+

A

2

+

Næringsliv og
sysselsetting

B

1

+

ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Området er lett tilgjengelig, og det er relativt kort
reiseavstand til tett befolkende områder på
Østlandet.
Bilbasert tilkomst og begrenset tilgang på
kollektivtilbud.
Langt til tilknytningspunkt for teknisk infrastruktur.
Dette kan løses ved lokale vann- og renseanlegg.
Utbygging kan føre til behov for kommunale tjenester
som legehjelp, hjemmepleie og lignende.
Hyttebygging kan åpne opp for bedre allmenn
tilgjengelighet til vannet og oppgradering sti/løypenett. Ingen registrerte lekeareal går tapt.
Utbyggingen kan styrke tilrettelegging for fysisk
aktivitet og friluftsliv for alle.
Vil gi positive ringvirkninger for turistnæring i Eidsvoll.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til grønnstruktur og klima og energi, og ellers liten/mindre
og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Området er godt synlig fra sør, god
terrengtilpasning vil være viktig for å dempe virkningene av bebyggelsen. Utbygging vil føre til tap av ca.
120 daa skog med lav/middels bonitet som er del at et større sammenhengende skogsområde. Et 10 m
belte langs Holsjøen er del av fuglefredningsområde, og det lagt inn en 50 m bred buffer mot Søndre
Holsjøen.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen kan være positiv for det
lokale næringslivet, men beliggenheten vil generere økt bilbruk. Det er lang avstand til nærmeste
kollektivknutepunkt.
Konklusjon og anbefaling:
Langs Holsjøen har administrasjonen valgt å legge inn en 50 m bred buffer for å ivareta
fuglefredningsområdet. Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for
rekkefølgebestemmelser knyttet til grønnstruktur.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.2.2 F2 – Parisbrenna

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
716,5 daa
0 daa
0,8 daa
0 daa
Parisbrenna ligger nord for Fv 180, og strekker seg fra Hurdalssjøen og
opp mot Parishøgda, mellom Makrellbekken/Djupdalsvegen i øst og
kommunegrensen til Hurdal i vest.
LNF
Fritidsbebyggelse
Omfang
1

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø

A

3

0

Jord- og skogbruk

A

2

-

Landskapsbilde

A

1

-

Grønnstruktur

A

1

-

Forurensing og
drikkevann

B

2

+

Kommentar
Det er ikke registrert spesielle naturtyper i området.
Viktig beiteområde og trekkrute for elg gjennom
området.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø innenfor
området, men registrert fangstlokalitet nordøst for
området. Badeplassene langs sjøen er viktige lokale
kulturmiljøer. Utbygging kan få en liten negativ
innvirkning på disse kulturmiljøene.
Området består av et betydelig skogareal med hovedsak
middels bonitet. Området er en del av et stort
sammenhengende skogsområde.
Området er godt eksponert fra Hurdalssjøen, og dette
stiller krav til utforming av bebyggelse og anlegg.
Del av et stort friluftsområde med svært høy regional
verdi. Viktig for biologisk mangfold.
Ingen registrerte forekomster.
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Klima og energi

A

3

0

Bilbasert, men sentral beliggenhet som hyttefelt.

Løsmasser og
fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster

C

3

+

Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal
betydning.

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet

C

2

0

Infrastruktur og
kommunale tjenester

C

2

0

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser

A

1

+

Folkehelse

A

2

+

Næringsliv og
sysselsetting

B

1

+

ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann

Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko

Kommentar
Området ligger sentralt, med relativt korte
reiseavstander i forhold til tett befolkede områder på
Østlandet. Det er aktivitetstilbud i nærheten, kort veg
til tur/skiløyper, skisenter og vannaktiviteter.
Svært begrenset kollektivbetjening og i hovedsak vil
personbil bli benyttet som transportmiddel. Det er
sykkelavstand til Eidsvoll Verk/Råholt, men det
mangler gang-/sykkelveg vest for E6.
Ca. 3 km til tilknytningspunkt for teknisk infrastruktur
som krever store tiltak/inngrep også utenfor det
aktuelle området.
Det foreslåtte området er lite brukt til organiserte og
uorganiserte friluftsaktiviteter. Etablering av
fritidsbebyggelse kan gi muligheter for oppgradering
av sti-/løypenett og strandsonen.
Utbyggingen kan styrke tilrettelegging for fysisk
aktivitet og friluftsliv for alle.
Vil gi positive ringvirkninger for turistnæring i området
og styrke kultur- og aktivitetsaksen mellom Eidsvoll
Verk og Hurdal.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten, men
Hurdalssjøen er en potensiell drikkevannskilde i
framtida.
Mangler gang-/sykkelveg vest for E6.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til beite og trekkrute for elg, jord og skogbruk, landskapsbilde og
grønnstruktur og ellers liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for resterende miljøtema. I nær tilknytning til
området ligger Rødvika/Prestsand badeplass som er mye brukt. Badeplassene langs Hurdalssjøen utgjør viktige
friluftsområder. Utbygging vil føre til tap av ca. 720 daa skog med middels bonitet. Konsekvensutredning ifm.
kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen-Parisbrenna beskriver negative konsekvenser for flere av miljøtemaene.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser, men det er over 3 km til lokalsenter og infrastruktur
kan bli en utfordring.
Konklusjon og anbefaling:
Administrasjonen har valgt å legge inn en 50 m bred buffer mot fylkesvegen. Det forutsettes at det gjennom
reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til grønnstruktur og terrengtilpasning av ny
bebyggelse, og at viktig beite- og friluftsområde opprettholdes.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.2.3 F3 – Korslund

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
31,7 daa
0 daa
0,2 daa
0 daa
Eiendommen ligger øst for E6 på Korslund og består i hovedsak av skog.
LNF
Fritidsbebyggelse
Omfang
2

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

B

2

0

Landskapsbilde

B

3

0

Grønnstruktur

A

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

A

3

-

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Området øst for høyspentledning er del av en viktig
hagemark. Hele området inngår i et middels viktig
beiteområde for rådyr.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Skog med middels bonitet, vanlige driftsforhold og antatt
lav konfliktgrad gir mindre vesentlig konsekvens.
Området er noe eksponert fra Mjøsa og E6, og dette kan
stille krav til utforming av bebyggelse og anlegg.
Område med skog som er del av en større
sammenhengende grønnstruktur. Viktig for biologisk
mangfold.
Området ligger ved E6 og jernbane, og kan være utsatt
for støy fra veg og jernbane.
Fritidsbebyggelse gir økt bilbruk. Moderat utbygging
med over 3 km til kollektivknutepunkt og handelstilbud.
Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

B

1

0

B

1

0

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

C

2

+

A

2

+

Næringsliv og
sysselsetting

B

2

+

ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Området er lett tilgjengelig via E6, og det er relativt
kort reiseavstand til tett befolkende områder på
Østlandet.
Bilbasert tilkomst og begrenset tilgang på
kollektivtilbud.
Langt til tilknytningspunkt for teknisk infrastruktur.
Dette kan løses ved lokale vann- og renseanlegg.
Utbygging kan føre til behov for kommunale tjenester
som legehjelp, hjemmepleie og lignende.
Gangavstand til Mjøsa med bade- og fiskemuligheter.

Utbyggingen kan styrke tilrettelegging for fysisk
aktivitet og friluftsliv for alle.
Kan gi positive ringvirkninger for turistnæringen i
Eidsvoll.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Området ligger ved E6 og jernbane, og ulykker med
tankbil/spesialtransport kan utgjøre en viss risiko for
miljø og helse.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til biologisk mangfold og klima og energi, og ellers
liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for resterende miljøtema. Utbygging vil føre til tap av ca. 32 daa
skog med middels bonitet. Deler av arealet er støyutsatt fra E6 og jernbane. Dette samt byggeforbud langs
kraftledninger og registrert naturtype i øst begrenser byggbart område.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser, men det er begrenset tilgang til
kollektivtransport.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
grønnstruktur og eventuelle støyskjermingstiltak, og at det settes byggegrenser mot høyspentlinje.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.2.4 F4 – Parisbrenna nord

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
108,2 daa
0 daa
0 daa
0 daa
Parisbrenna ligger nord for Fv 180, og strekker seg fra Hurdalssjøen og
opp mot Parishøgda, mellom Makrellbekken/Djupdalsvegen i øst og
kommunegrensen til Hurdal i vest.
LNF
Fritidsbebyggelse
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø

C

2

0

Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

B
A

2
2

0
0

Grønnstruktur

A

2

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

A
C

3
3

0
+

Kommentar
Viktig beiteområde og trekkrute for elg gjennom
området. Det er ikke registrert spesielle naturtyper i
området.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø innenfor
området, men registrert fangstlokalitet nordøst for
området.
Blandingsskog med middels bonitet.
Området er godt eksponert fra Hurdalssjøen, og dette
stiller krav til utforming av bebyggelse og anlegg.
Del av et stort friluftsområde med svært høy regional
verdi. Viktig for biologisk mangfold
Ingen registrerte forekomster.
Bilbasert, men sentral beliggenhet som hyttefelt.
Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal
betydning.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet

C

2

0

Infrastruktur og
kommunale tjenester

C

2

0

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser

A

1

+

Folkehelse

A

2

+

Næringsliv og
sysselsetting

B

1

+

ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Området ligger sentralt, med relativt korte
reiseavstander i forhold til tett befolkede områder på
Østlandet. Det er aktivitetstilbud i nærheten, kort veg
til tur/skiløyper, skisenter og vannaktiviteter.
Svært begrenset kollektivbetjening og i hovedsak vil
personbil bli benyttet som transportmiddel. Det er
sykkelavstand til Eidsvoll Verk/Råholt, men det
mangler gang-/sykkelveg vest for E6.
Ca. 3 km til tilknytningspunkt for teknisk infrastruktur
som krever store tiltak/inngrep også utenfor det
aktuelle området.
Det foreslåtte området er lite brukt til organiserte og
uorganiserte friluftsaktiviteter. Etablering av
fritidsbebyggelse kan gi muligheter for oppgradering
av sti-/løypenett og strandsonen.
Utbyggingen kan styrke tilrettelegging for fysisk
aktivitet og friluftsliv for alle.
Vil gi positive ringvirkninger for turistnæring i området
og styrke kultur- og aktivitetsaksen mellom Eidsvoll
Verk og Hurdal.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for miljøtema. Utbygging vil føre til tap av ca.
108 daa skog med middels bonitet. I nær tilknytning til området ligger Rødvika/Prestsand badeplass som er
mye brukt. Badeplassene langs Hurdalssjøen utgjør viktige friluftsområder. Konsekvensutredning i
forbindelse med kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen-Parisbrenna fant negative konsekvenser for flere av
miljøtemaene.
For samfunnstemaene er det positive konsekvenser, men veitilgang og infrastruktur kan bli en utfordring.
Over 3 km til kollektivknutepunkt og handelstilbud.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
grønnstruktur og terrengtilpasning av ny bebyggelse, og at viktig beite- og friluftsområder opprettholdes.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.3 Næringsområder
5.3.1 N1 – Fjellet

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

0 daa
Skog
67,4 daa
0 daa
Myr
0 daa
0 daa
Annet areal
0 daa
6 daa
Området strekker seg fra Kolonivegen i øst og byggegrense på 50 m langs
E6 i vest. I syd grenser området mot Vestby. Området består hovedsakelig
åpent landskap og noe av skog.
LNF
Næring
Omfang
3

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

B

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

B

3

0

A

2

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Mesteparten av område i vest er innenfor et stort
beiteområde for elg (Bergermoen, 8518 daa). Ingen
registreringer i artskart.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Skogen er av blandet bonitet, med et lite areal med høy
bonitet i nord.
Området er synlig fra E6 og i nærmiljøet. Området
består hovedsakelig av skogsarealet, noe kupert.
Området er hovedsakelig skogsareal. Turstier i
området. Ingen registrerte lekeareal går tapt.
Området ligger ved fv.501 og inntil miljøsonen langs E6.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Kort avstand til E6. Sykkelavstand til kollektivknutepunkt,
kan generere en liten økning i personbiltrafikken.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
B

Omfang
2

A

2

0

A

1

+

C

3

0

C
A

3
1

+
+

Liv /
helse

Miljø

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Kons
0

Øko.

Kommentar
I nær tilknytning til E6, gang-/sykkelavstand til
kollektivknutepunkt, Dal stasjon.
Gang-/sykkelavstand til Dal lokalsenter,
sykkelavstand til kollektivknutepunkt. Kolonivegen
mangler gang-/sykkelveg, men Tronheimsvegen som
går til Dal lokalsenter har gang-/sykkelveg.
Nærhet til E6 og kort avstand til eksisterende
nærings og industriområder.
Det går tursti gjennom området. Ingen registrerte
lekeareal går tapt.
Ikke relevant.
Næringsareal lokalisert like ved E6. Positivt med nye
arbeidsplasser i sykkelavstand til kollektivknutepunkt.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Området ligger ved fv.501 og inntil byggegrensen
langs E6, og ulykker med tankbil/spesialtransport kan
utgjøre en viss risiko for miljø og helse..
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg på deler av strekningen inn
mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til beiteområde for elg, og ellers liten/mindre og ingen
vesentlig konsekvens for resterende miljøtema. Utbygging vil føre til tap av ca. 67 daa skog med blandet
bonitet. I følge kommunen er ikke denne delen av beiteområdet mye brukt av elgen.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Positivt med plasseringen nær Råholt
sentrum med sykkelavstand til kollektivtransport. Området er tilrettelagt for plasskrevende næring.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
trafikksikkerhetstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.

75

5.3.2 N2 – Fagernes

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B
Landskapsbilde
C

0 daa
0,1 daa
0 daa
25,0 daa
0 daa
0,8 daa
0 daa
Området ligger sør for fv.33, rett nord for Fagernes i Feiring. Området
består hovedsakelig av skog.
LNF
Næring
Omfang
3
3

Kons
+
+

3
3

0
0

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

-

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte forekomster i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Området består av 25 daa skog med høy bonitet.
Området er synlig fra Feiringsvegen og Mjøsa. Området
består hovedsakelig av skogsarealet, noe kupert.
Området er hovedsakelig skogsareal, men ingen
innvirkning på viktig sammenhengende grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster.
4,6 km til Feiring sentrum og 16 km til E6 ved
Minnesund.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
2

Kons
-

A

2

-

Lang veg til E6. Lite utbygd gang-/sykkelforbindelser.
Vil generere noe økt bilbruk.

B

3

0

C

3

+

Kun vei, ingen andre infrastrukturtilbud eller
kommunale tjenester.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
A

3
2

+
+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Stor avstand til kollektivknutepunkt og lokalsenter
tilsier at plasseringen genererer bilbruk.

Ikke relevant.
Positivt med nye arbeidsplasser.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til energi og miljø, og ellers liten/mindre eller ingen
vesentlig konsekvens for de resterende miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 25 daa skog med høy
bonitet.
For samfunnstemaene er det negative konsekvenser for regional og lokal utvikling, transportbehov og
trafikksikkerhet, og liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle temaene. Området ligger perifert i
kommunen. Stor avstand til kollektivknutepunkt og lokalsenter tilsier at det bør være plasskrevende næring
på området, og ikke arbeidsintensiv næring.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
trafikksikkerhetstiltak. Det bør i hovedsak legges opp til plasskrevende næring.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.3.3 N3 – Kroksrud og Klokkerenga

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
C
Landskapsbilde
C
Grønnstruktur
C
Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

0 daa
0 daa
0 daa
0 daa
0 daa
10,9 daa
0 daa
Områdene ligger rett nord for fylkesveg 181, Trondheimsvegen. Begge
områdene er bebygd.
Boligbebyggelse
Næring
Omfang
3
3

Kons
+
+

3
3
3

+
+
+

B

3

0

A
C

3
3

0
+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Et lite område med skog av høy bonitet i nord.
Områdene har eksiterende næringsbebyggelse.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Området ligger ved fv.181. Ingen registrerte
drikkevannskilder i nærheten.
Kort veg til E6, over 3 km til lokalsenter.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokal
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
B

Omfang
2

Kons
-

A

3

0

Gang-/sykkelveg i området, sammenhengende fram
til lokalsenter. Vil generere noe biltrafikk.

A

3

+

Kan benytte eksisterende infrastruktur, nær E6.

C

3

+

Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
A

3
1

+
+

Ikke relevant.
Positivt med arbeidsplasser.

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Nær E6. Ikke gang-/sykkelavstand til kollektivterminal
eller lokalsenter. Vil generere noe biltrafikk.

Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende
tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg fra Vegamot til Eidsvoll
sentrum.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle
miljøtemaene. Formålsendringen er for øvrig i samsvar med dagens bruk; landbruksverksted og sagbruk,
og vil ikke føre til noen endring fra dagens situasjon. En viss grønnstruktur bør opprettholdes for å skjerme
naboene rundt.
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for alle temaene.
Konklusjon og anbefaling:
Det er allerede etablert næringsbebyggelse på området. Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan
avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til grønnstruktur, og at bebyggelse får god
terrengtilpasning.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.3.4 N4 – Bønsdalen øst

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
9,4 daa
0 daa
0 daa
0 daa
Området ligger sør for Bøn stasjon, nedenfor eksisterende boligområder.
Området blir en utvidelse av eksisterende næringsområde i Bønsdalen.
Hele området består av skog. Administrasjonen har valgt å legge inn en
25 m bred buffer mot elva.
LNF
Næring
Omfang
1

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

C

3

0

B
B

3
2

0
0

Grønnstruktur

A

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

A
C

3
3

0
+

Kommentar
Fuglelivet i området langs elva er fredet etter Forskrift
om naturfredning, Eidsvoll.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø, men
sidesporet på jernbanen går gjennom området.
Området består av ca. 9 daa skog med høy bonitet.
Området er synlig fra Andelva og Bønsdalen. Området
er skogkledd og lett kupert,
Kantvegetasjonen langs elva er spesielt viktig som
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster.
Sykkelavstand til kollektivknutepunkt
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.

80

SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
3

Kons
+

A

3

0

Ingen vegforbindelse i dag. Sykkelavstand til
kollektivknutepunkt.

B

3

+

C

3

+

Kan benytte eksisterende infrastruktur ved tilstøtende
næringsområder.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
A

3
3

+
+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Under 3 km til kollektivknutepunkt ved Eidsvoll Verk
og Råholt lokalsenter.

Ikke relevant.
Positivt med nye arbeidsplasser.
Kommentar
Området ligger under den marine grensen og like ved
kvikkleiresone ved Bøn med middels
faregradsklasse. Lavt risikonivå, men nødvendig
stabilitet skal dokumenteres før inngrep.
Området ligger ved Andelva og kan være flomutsatt.
En viss risiko for miljø- og materielle skader.
Ikke relevant.
Ingen registrerte kilder.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, og ellers liten/mindre og ingen
vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Området berører fuglefredningsområdet langs elva og
grenser til to viktige naturområder, og det er lagt inn en 25 m bred buffer mot Andelva. Området bør for
øvrig undersøkes for biologisk mangfold før en eventuell utbygging. Utbygging vil føre til tap av ca. 9 daa
skog med høy bonitet.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser, og kan benytte infrastruktur ved
omkringliggende næringsområder.
En samlet vurdering tilsier at området til tross for positive vurdering mht. samfunnsvirkninger ikke bør
utbygges på grunn av områdets fredningsstatus.
Konklusjon og anbefaling:
Sidesporet på jernbanen med kulturell kvalitet går gjennom området. Det er lagt inn en 25 m bred buffer
mot Andelva Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser
knyttet til trafikksikkerhetstiltak, grønnstruktur og flomforebyggende tiltak, og at nødvendig stabilitet i
grunnen kan dokumenteres og at det utføres en biologisk kartlegging av området før utbygging.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.3.5 N5 – Ormlia utvidelse

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
860 daa
Ca. 140 daa
0 daa
8 daa
Området ligger på østsiden av Østre Hurdalveg og Badstubråtabakken.
I syd ligger det et eksisterende næringsområde. Området består i
hovedsak av skog, men også en del myrlendt terreng.
LNF
Næring
Omfang
3

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

C

3

+

B

3

-

Landskapsbilde

B

2

0

Grønnstruktur

A

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

-

Kommentar
Ligger innenfor et arts område, og flere arter som er
sårbar og nær truet på «rødlisten» er registrert på
området.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø
Området består av skog med både særs høy, høy og lav
bonitet, samt myr.
Området er synlig fra Østre Hurdalsveg og
Hurdalssjøen. Området består hovedsakelig av
skogsareal, men også noe myr.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grøntstruktur
Ingen registrerte forekomster.
Utbygging vil generere mer bilkjøring, og bygger derfor
ikke opp under ønsket lokalt utbyggingsmønster
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Løsmasser og
fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

B

3

0

Registrerte forekomster av tykk og tynn morene, men
ellers ingen registrerte forekomster av regional eller
nasjonal verdi.

Verdi
A

Omfang
3

Kons
-

A

3

0

B

3

+

C

3

+

C
A

3
3

+
+

Liv /
helse

Miljø

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon
Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Øko.

Kommentar
Bilbasert, og lange avstander til servicetilbud.

Området ligger bra til mtp. eksisterende veg, men har
bilbasert tilkomst og begrenset tilgang på
kollektivtilbud.
Kan benytte eksisterende infrastruktur ved tilstøtende
næringsområder.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.
Ikke relevant.
Positivt med nye arbeidsplasser.
Kommentar
Ikke relevant
I følge NGU er området ikke flomutsatt
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Ingen registrerte kilder.
Ikke relevant

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til biologisk mangfold, jord- og skogbruk og klima og
energi, og ellers liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for de øvrige miljøtemaene.
En eventuell utbygging berører flere arter som er registrert som «sårbar» og «nær truet» i Artskart.
Området bør derfor undersøkes ytterligere for biologisk mangfold før en eventuell utbygging.
Utbygging vil føre til tap av mye skog med særs høy bonitet, samt generere mer bilkjøring til og fra området
pga. av lange avstander til andre servicetilbud.
De samfunnsmessige konsekvensene er i hovedsak positiv, med unntak av at området blir svært bilbasert.
Konklusjon og anbefaling:
En overvekt av negative konsekvenser for miljøtemaene sett i sammenheng med områdets størrelse
medfører at de negative konsekvensene samlet sett fremstår som store.
Utbyggingsformål anbefales ikke
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5.4 Områder for offentlig og privat tjenesteyting
5.4.1 T1 – Vestengen, del av Gbnr.96/9

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

0 daa
0 daa
0 daa
10,5 daa
0 daa
0 daa
0 daa
Området ligger på Vestengen, vest for Trondheimsvegen og nord for
Vestengavegen. Området består hovedsakelig av skog.
LNF
Privat tjeneste - Barnehage
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

+

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Området består av ca. 11 daa skog med blandet bonitet.
Arealet ligger i nedre del av et større skogsområde.
Området er synlig fra nærliggende boligområder, består
hovedsakelig av skogsareal, noe kupert.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går
tapt.
Ingen registrerte forekomster.
Gang-/sykkelavstand til Råholt lokalsenter og
kollektivknutepunkt.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.

84

SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
2

Kons
+

A

1

+

A

3

+

C

3

+

Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
B

3
3

+
+

Ikke relevant.
Positivt med barnehage i tilknytning til
sentrumsboliger og med relativt kort avstand til
kollektivknutepunkt.

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Gang-/sykkelavstand til lokalsenter og
kollektivknutepunkt. Styrker lokalt
utbyggingsmønster.
Gang-/sykkelavstand til lokalsenter og
kollektivknutepunkt. Godt utbygde gang/sykkelvegforbindelser.
God tilgjengelighet til eksisterende infrastruktur.

Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygde gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser hovedsakelig positive konsekvenser i forhold til miljøtema, og ellers liten/mindre vesentlig
konsekvens for skogbruk og landskap. Utbygging vil føre til tap av ca. 11 daa skog med blandet bonitet.
Utbygging her vil føre til inngrep i randsonen til et større ubebygd område som er del av et skogsområde i
en større sammenhengende grønnstruktur. Det vil være viktig med god tilpasning i landskapet.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Positivt med barnehage i tilknytning til
sentrumsboliger og med kort avstand til kollektivknutepunkt.
Konklusjon og anbefaling:
Bebyggelse må terrengtilpasses ved videre detaljering.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.4.2 T2 – Vilberg

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
B

0 daa
0 daa
0 daa
85,2 daa
0 daa
0 daa
0 daa
Området ligger sør for Hagalykkja, vest for Eidsvollhallen og øst for
Vorma. Et lite område er også lokalisert nord/øst for Løytnant Møllers
veg. Områdene består hovedsakelig av skog.
LNF og Grønnstruktur
Offentlig tjenesteyting
Omfang
3
3

Kons
+
+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.

2

0

Området består av ca. 82 daa skog med særs høy
bonitet og en liten del åpen jorddekt fastmark.
Området er synlig fra nærliggende skole og
boligområder.
Gjennomgående grønnstruktur i et boligområde
forsvinner ved utbygging.
Ingen registrerte forekomster.

Landskapsbilde

B

3

0

Grønnstruktur

A

2

-

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

+

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Gang-/sykkelavstand til Eidsvoll lokalsenter og
kollektivknutepunkt.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.

86

SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
2

Kons
+

A

1

+

A

3

+

C

3

+

Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
B

3
3

+
+

Ikke relevant.
Positivt med offentlig tjenesteyting i tilknytning til
undervisningsbyggene og med kort avstand til
kollektivknutepunkt.

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Gang-/sykkelavstand til lokalsenter og
kollektivknutepunkt. Styrker lokalt
utbyggingsmønster.
Gang-/sykkelavstand til lokalsenter og
kollektivknutepunkt. Godt utbygde gang/sykkelvegforbindelser.
God tilgjengelighet til eksisterende infrastruktur.

Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
En viss risiko for miljø og materielle skader.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Godt utbygde gang-/sykkelvegforbindelser.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser liten/mindre vesentlige konsekvenser samt positive konsekvenser i forhold til miljøtema,
med unntak av tap av grønnstruktur.
Utbygging vil føre til tap av ca. 82 daa skog med særs høy bonitet.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Positivt med tjenesteyting i tilknytning
til undervisningsbygg og med kort avstand til kollektivknutepunkt.
Konklusjon og anbefaling:
Bebyggelse må terrengtilpasses ved videre detaljering.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.5 Andre typer anlegg
5.5.1 A1 – Bårlidalen renseanlegg

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
B

0 daa
0 daa
0 daa
12,5 daa
0 daa
6,1 daa
0 daa
Området ligger mellom Strandsvegen og Andelva, og gjelder utvidelse av
eksisterende renseanlegg.
LNF
Renseanlegg
Omfang
2

Kons
0

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

C

3

+

B
B

3
2

0
0

Grønnstruktur

B

2

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi
Løsmasser og
fjellgrunn

B

2

0

C
C

3
3

+
+

Kommentar
Nesten hele området er innenfor
fuglelivsfredningsområde Andelva, Nessa og Rissa.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø innenfor
området.
Området har ca. 13 daa skog med høy bonitet.
Området er synlig fra Strandsvegen, Andelva og trolig
fra omliggende boligområder. Dette krever god tilpassing
til landskapet.
Området er del av sammenhengende grønnstruktur
langs Andelva. På den andre siden legges det til rette for
utvidelse av eksisterende anlegg.
Ingen registrerte forekomster. Anleggets virkning på
miljøet avklares i reguleringsplanfasen.
Ikke relevant.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
C

Omfang
3

Kons
+

B

2

0

C

3

+

C

3

+

Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

C
C

3
3

+
+

Ikke relevant.
Positivt å utvide eksisterende renseanlegg.

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom

Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ikke relevant.

Utvidelsen vil utløse lite ekstra trafikk. Lav veg- og
trafikksikkerhetsstandard på fylkesvegnettet spesielt i
retning mot Fv 181 og Eidsvoll sentrum
Ikke relevant.

Kommentar
Ikke relevant.
Området ligger ved Andelva og deler av området
ligger i flomsone og er flomutsatt. En viss risiko for
miljø- og materielle skader.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Lokalspor jernbane i nærheten, men vurderes å være
innenfor akseptabelt risikonivå.
Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området. Anlegget er en potensiell
forurensningskilde.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser hovedsakelig liten/mindre vesentlig konsekvenser i forhold miljøtema, og ellers ingen
konsekvens for kulturminner og løsmasser og fjellgrunn. Deler av området er flomutsatt. Eventuelle utslipp
fra anlegget til elva bør gjøres rede for før utbygging.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser, og det er positivt at eksisterende
anlegg utvides.
Konklusjon og anbefaling:
Det er allerede eksisterende renseanlegg på området. Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan
avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til grønnstruktur, flomforebyggende tiltak og
rensing/utslippsforebyggende tiltak.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.6 Kombinerte formål
5.6.1 K1 – Ladderud

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

20,5 daa
0 daa
0 daa
0 daa
0 daa
6,7 daa
0 daa
Området ligger på Råholt, mellom Trondheimsvegen og NordLadderudsvegen. Området er hovedsakelig jordbruksareal.
LNF
Kombinert bebyggelse – Bolig, næring (ikke handel) og offentlig og privat
tjenesteyting

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Biologisk mangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk

Verdi
C
C

Omfang
3
3

Kons
+
+

A

3

-

Landskapsbilde

C

3

+

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

B

3

0

A

3

+

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Tap av 20,5 daa fulldyrka mark, men ikke del av
sammenhengende jordbruksareal og har bebyggelse
rundt.
Bebyggelse på området vil ikke få innvirkning på
landskapsbildet.
Består av dyrka mark og åpen fastmark. Ingen
innvirkning på viktig sammenhengende grønnstruktur.
Deler av området kan være utsatt for støy og
luftforurensing fra Trondheimsvegen.
Gangavstand til Råholt lokalsenter, ca. 2 km til
kollektivknutepunkt. Styrker lokalt utbyggingsmønster.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
2

Kons
+

A

2

0

A

3

+

C

3

0

A
A

3
3

+
+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Gangavstand til Råholt sentrum, sykkelavstand til
kollektivknutepunkt. Styrker lokalt
utbyggingsmønster.
Gangavstand til lokalsenter, sykkelavstand til
kollektivknutepunkt. Godt utbygd gang/sykkelvegforbindelser.
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Gangavstand
til off. service og kommunale tjenester.
Vinterstid brukes område til skilek og aking.

Gangavstand og sykkelavstand til sentrum.
Offentlig eller privat tjenesteyting på deler av området
vil kunne gi noen nye arbeidsplasser.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Eksisterende gang-/sykkelveg, god
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til jordbruk, og ellers liten/mindre og ingen vesentlig
konsekvens for de øvrige miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 21 daa fulldyrka jord som er
inneklemt av eksisterende bebyggelse. Området er ikke del av et større sammenhengende jordbruksareal.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser.
Utbygging vil være positiv for lokalt utbyggingsmønster, med gangavstand til Råholt lokalsenter og
sykkelavstand til kollektivknutepunkt. Tilrettelegging av arbeidsplasser med sykkelavstand til
kollektivknutepunkt.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av grønnstruktur,
Utbyggingsformål anbefales.
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5.6.2 K2 – Hjera

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon

Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
A

0 daa
0 daa
0 daa
150,0 daa
0 daa
121,2 daa
94 daa
Området ligger vest for Hjeravegen og strekker seg helt til Furulundjordet
i Råholt. Består hovedsakelig av skog og et grustak. Administrasjonen
har valgt å ta med området for masseuttak i konsekvensutredningen.
Friområde, framtidig og nåværende masseuttak, LNF
Kombinert Bolig og tjenesteyting samt annet anleggsformål
Omfang
3

Kons
-

Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

A

3

-

A
C

2
3

0

Grønnstruktur

B

3

0

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

+

Løsmasser og

B

3

+

Kommentar
Huldretjern er en intakt lavlandsmyr, lokalt viktig. En
viktig trekkvei for elg går gjennom området.
Eksisterende bygninger (landbruksbygninger) er
registrert i SEFRAK.
Tap av 150 daa skog med høy bonitet.
Består hovedsakelig av skogsareal og eksisterende
grustak. Utbygging vil kunne gi en mindre vesentlig
innvirkning på landskapsbildet.
Området er hovedsakelig skogsareal. Noen turstier i
området, men ingen vesentlig innvirkning på viktig
sammenhengende grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster
Gangavstand til kollektivknutepunkt og Dal lokalsenter.
Styrker lokalt utbyggingsmønster.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
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fjellgrunn
SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

verdi.

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

A

1

+

A

1

+

A

2

0

A

1

+

B

2

0

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Gangavstand til kollektivknutepunkt og Dal
lokalsenter, sykkelavstand til Råholt lokalsenter.
Styrker lokalt utbyggingsmønster.
Gangavstand til kollektivknutepunkt og Dal
lokalsenter.
Kan benytte eksisterende infrastruktur, gangavstand
til Dal lokalsenter.
Tap av lokalt friområde dersom bebyggelsen trekkes
ned mot bekkedraget og Huldertjernet, ingen
registrerte lekeareal går tapt.
Gangavstand og sykkelavstand til sentrum og
kollektivknutepunkt er positivt for folkehelsen.
Tap av næringsarealer, men positivt med nye
arbeidsplasser i gangavstand til kollektivknutepunkt.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler gang-/sykkelveg og det er til dels lav
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til lavlandsmyr og trekkveg for elg, kulturminner og
skogbruk. Området inneholder ellers skogressurser, naturressurser og viktige kulturminner. Utbygging vil
føre til tap av ca. 150 daa skog, som i hovedsak ligger inneklemt mellom eksiterende bebyggelse og dyrka
mark. Området bør undersøkes for biologisk mangfold før en eventuell utbygging.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen styrker lokalt
utbyggingsmønster og har gangavstand til kollektivknutepunkt og Dal lokalsenter.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak, og at det tas hensyn til kulturminner og trekkveg for elg.
Områdets avgrensning vil i kommuneplanens arealdel justeres noe for å beholde grøntområdene i
tilknytning til Huldretjenn som er avsatt i foregående arealdel. Områdets samlede areal er etter foretatte
justeringer 243,5 daa.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.6.3 K3 – Vestre Dalen

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
A
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
A

0 daa
0 daa
0 daa
24,7 daa
0 daa
3,6 daa
25 daa
Området ligger ved krysset Sundbyvegen og Tærudvegen. Består
hovedsakelig av skog og inneholder et automatisk fredet kulturminne.
LNF
Kombinert formål – Bolig og privat tjenesteyting (barnehage)
Omfang
3
2

Kons
+
-

2

0

Landskapsbilde

C

3

0

Grønnstruktur

C

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

A

2

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Store deler av området er innenfor automatisk fredet
kulturminne, gravfelt fra jernalderen, id.117346.
Tap av 22,9 daa skogsmark med høy bonitet, del av et
større skogsområde med bebyggelse på to kanter.
Siden området er lite anses konsekvensen som liten.
Småhus/lav bebyggelse vil få liten eller mindre vesentlig
innvirkning på landskapsbilde.
Består av skogsmark. Ingen innvirkning på viktig
sammenhengende grønnstruktur.
Området ligger delvis innenfor gul flystøysone. Mulig
vegtrafikkstøy. Ingen registrerte drikkevannskilder.
Gangavstand til kollektivknutepunkt og lokalsenter. I
ytterkant av eksisterende bebyggelse.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
B

Omfang
2

Kons
+

B

3

+

A

3

+

C

3

0

A

2

+

A

3

+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Gangavstand til kollektivknutepunkt og lokalsenter.
Styrker lokalt utbyggingsmønster.
Gangavstand til kollektivknutepunkt og Råholt
sentrum. Sammenhengende gang-/sykkelveg/fortau
til lokalsenter, skole og idrettsanlegg.
Kan benytte eksiterende infrastruktur. Gangavstand
til kommunale tjenester.
Turstier gjennom området. Ingen registrerte lekeareal
går tapt.
Gangavstand og sykkelavstand til sentrum, skole
idretts- og svømmeanlegg og kollektivknutepunkt.
Positivt med nye arbeidsplasser i gangavstand til
kollektivknutepunkt.
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er
ca.1 km til kvikkleiresoner ved Toftner med lav
faregradsklasse. Lavt risikonivå, men nødvendig
stabilitet skal dokumenteres før inngrep.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Mangler sammenhengende gang-/sykkelveg mot
lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til kulturminner og ellers liten/mindre eller ingen vesentlig
konsekvens for øvre miljøtemaene. Store deler av området er innenfor automatisk fredet kulturminne, men
ved å ta hensyn kan deler av området bebygges. Utbyggingen vil føre til tap av ca. 23 daa skogsmark med
høy bonitet.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til
støyskjermingstiltak, at nødvendig stabilitet i grunnen kan dokumenteres, og at det tas hensyn til
kulturminner og kulturmiljø.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.6.4 K4 – Østgård

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Verdi
Biologisk mangfold
C
Kulturminner og
C
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
A

15,5 daa
0 daa
0 daa
1,4 daa
0 daa
0,6 daa
0 daa
Området ligger i utkanten av Råholdt øst for Kjerkevegen. Består
hovedsakelig av fulldyrka mark med noe skog.
LNF
Kombinert bebyggelse – Bolig og/eller privat tjenesteyting
Omfang
3
3

Kons
+
+

3

-

Landskapsbilde
Grønnstruktur

C
C

3
3

0
+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

+

A

3

+

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Tap av 15,5 daa fulldyrka mark, del av
sammenhengende jordbruksareal, bebyggelse rundt.
Består hovedsakelig av jordbruksareal, flatt.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster. En lokalitet ovenfor
området (Svenskerud) har registrert forurensing.
Gang-/sykkelavstand til kollektivknutepunkt og off.
tjenester.
Ingen registrerte forekomster av regional eller nasjonal
verdi.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester

Verdi
A

Omfang
2

Kons
+

A

2

+

A

3

+

Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse

C

3

+

B

3

+

Næringsliv og
sysselsetting

A

3

+

ROS

Liv /
helse

Kvikkleire og ras

Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Rundt 1.5 km fra Eidsvoll Verk stasjon. Gang/sykkelavstand til Råholt sentrum.
Gang-/sykkelavstand til servicetilbud og sentrum,
samt kollektivknutepunkt. Godt utbygd gang/sykkelforbindelser
Kan benytte eksisterende infrastruktur. Kort avstand
til Råholt skole, Råholt ungdomsskole, kirke og
servicefunksjoner i lokalsenteret.
I Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.
Gangavstand til sentrum og sykkelavstand til
kollektivknutepunkt.
Positivt med nye arbeidsplasser i sykkelavstand til
kollektivknutepunkt forutsatt tjenesteyting på deler av
området.
Kommentar
Området ligger under den marine grensen. Det er 0,5
km til kvikkleiresoner ved Fuglerud med middels
faregradsklasse. Lavt risikonivå, men nødvendig
stabilitet skal dokumenteres før inngrep.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Gang-/sykkelveg og relativt god
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser negative konsekvenser i forhold til jordbruk og ellers liten/mindre eller ingen vesentlig
konsekvens for øvre miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 16 daa fulldyrka jord i utkanten av et
større sammenhengende område, delvis inneklemt mellom eksisterende bebyggelse.
For samfunnstemaene er det kun positive konsekvenser. Boliger og privat tjenesteyting vil styrker lokalt
utbyggingsmønster i området med gang-/sykkelavstander til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester.
Utbyggingen vil styrke det private tjenestetilbudet i området.
Konklusjon og anbefaling:
Det forutsettes i reguleringsplan at nødvendig stabilitet i grunnen kan dokumenteres.
Utbyggingsformål anbefales.
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5.6.5 K5 – Adal

Fulldyrka mark
Overflatedyrka mark
Innmarksbeite
Skog
Myr
Annet areal
Dyrkbar jord
Dagens situasjon
Gjeldende planstatus
Forslag arealdisponering
MILJØ
Tema
Biologisk mangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Jord- og skogbruk
Landskapsbilde

0 daa
0 daa
0 daa
11,0 daa
0 daa
76,1 daa
3 daa
Området ligger ved Vestbysvingen, nord for Trondheimsvegen på Dal.
Offentlig byggeområde
Kombinert formål – Næring (ikke detaljhandel), kontor, offentlig/privat
tjenesteyting, bolig

Verdi
C
C

Omfang
3
3

Kons
+
+

C
C

3
3

+
0

Grønnstruktur

B

3

+

Forurensing og
drikkevann
Klima og energi

C

3

0

A

3

0

Løsmasser og
fjellgrunn

C

3

+

Kommentar
Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.
Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø.
Ikke relevant.
Området er i hovedsak bebygd, men eksisterende
vegetasjon demper virkningen av bebyggelsen.
Ingen innvirkning på viktig sammenhengende
grønnstruktur.
Ingen registrerte forekomster. Området må avklares i
forhold til forurensning i grunnen ifm. detaljplanlegging.
Gang-/sykkelavstand til kollektivknutepunkt. Kort
avstand til E6. Kan generere noe økning i bilbruk.
Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional
interesse.
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SAMFUNN
Tema
Regional og lokal
utvikling og lokalt
utbyggingsmønster
Transportbehov,
trafikkforhold og
trafikksikkerhet
Infrastruktur og
kommunale tjenester
Nærmiljø og friluftsliv
og barn og unges
interesser
Folkehelse
Næringsliv og
sysselsetting
ROS

Verdi
A

Omfang
1

Kons
+

A

2

+

Gangavstand til kollektivknutepunkt og off. tjenester.
Godt utbygd gang-/sykkelforbindelser.

A

3

+

A

3

+

Kan benytte eksisterende infrastruktur, gangavstand
til off. tjenester.
Ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal
går tapt.

A

3

+

A

2

+

Liv /
helse

Kvikkleire og ras
Flom
Skogbrann
Radon

Hendelser på
nærliggende
transportårer
Hendelser i
nærliggende
virksomheter
Infrastruktur
Drikkevann
Transportnett
Brannberedskap

Miljø

Øko.

Kommentar
Ca. 1.5 km til Dal togstasjon. Styrker lokalt
utbyggingsmønster.

Kan medvirke til å øke kultur- og rekreasjonstilbudet i
området.
Positivt med nye arbeidsplasser i gangavstand til
kollektivknutepunkt.
Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Målinger i enkelthus i nærliggende område viser at
det er en viss sannsynlighet for radonnivåer over
tiltaksgrensen. Radonforebyggende tiltak i nybygg
iht. teknisk forskrift.
Ingen viktige transportårer i nærheten.

Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko
for området.
Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann,
tele.
Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.
Eksisterende gang-/sykkelveg, god
trafikksikkerhetsstandard mot lokalsenteret.
Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold
registrert.

SAMLET VURDERING
Utredningen viser hovedsakelig ingen negative konsekvenser, og liten/mindre vesentlig konsekvens for
landskap, forurensing og klima og energi. Utbygging vil føre til tap av 11 daa skog, men området er isolert
og lite.
For samfunnstemaene er det kun positive konsekvenser. Boliger og næring vil styrker lokalt
utbyggingsmønster i området med gangavstand til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester. Området gir
mulighet til å styrke næringslivet i Dal og øke tilbudet for offentlige tjenester.
Konklusjon og anbefaling:
Utbyggingen vil ha et relativt moderat omfang siden området er bebygd i dag. Det må gjøres rede for
eventuell forurensing i grunnen før utbygging.
Utbyggingsformål anbefales.
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6 SAMLEDE KONSEKVENSER
6.1 Samlede konsekvenser etter arealformål
For å gi en oversiktlig sammenstilling av de samlede konsekvensene blir hver type
utbyggingsformål presentert for seg. Det gis noen korte kommentarer av hovedtrekkene for hvert
område som er vurdert.

6.1.1 Boligområder
Samlet nytt areal:

609 daa

-

Størst er B6 Fjellet og B8 Tyskerud på henholdsvis 120 daa og 166 daa.

-

Det er registrert få negative konsekvenser for de femten byggeområdene for bolig; kun fem
av områdene har tema med negative konsekvenser.

-

Generelt får boligområdene positiv konsekvens mht utvikling av grendestruktur, samt mer
effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur.

-

Fire av boligområdene har negative konsekvenser for teamet jord- og skogbruk. Nye
boligområder vil medføre omdisponering av opp til ca.127 daa fulldyrka jord.

-

To boligområder vil ha negative konsekvenser mht grønnstruktur.

-

Boligområdene påvirker i liten grad kjente kulturminner og kulturmiljø.

6.1.2 Fritidsbebyggelse
Samlet nytt areal:

992 daa

-

Størst av de nye områdene er F2 Parisbrenna med 717 daa.

-

Områder for fritidsbebyggelse vil naturlig score lavt mht grønnstruktur, jord- og skogbruk og
infrastruktur, men for de foreslåtte områdene er det i sum få negative konsekvenser. Det er
i hovedsak område F2 Parisbrenna som har størst negative konsekvenser. I sum er det
positive konsekvenser som dominerer for områdene for fritidsbebyggelse.

-

Med unntak av F1 Søndre Holsjøen er alle områdene god tilgjengelighet fra overordnet
veinett.

-

Til sammen 940 daa med skogareal med middels bonitet vil gå tapt.

-

F2 Parisbrenna og F3 Korslund berører beiteområde og trekkveg for elg. F3 Korslund
berører viktig hagemark og beiteområde for rådyr. F1 Søndre Holsjøen ligger nært et
fuglefredningsområde, men det er lagt inn en buffer på 50 m mot fredningsområdet.
100

-

F2 Parisbrenna og F4 Parisbrenna nord berører friluftsområde av regional verdi, og kan få
negative konsekvenser for landskapsbilde.

6.1.3 Næringsområder
Samlet nytt areal:
-

82 daa

N3 Kroksrud og Klokkerenga består av eksisterende virksomhet, og er omdisponert fra
boligformål til næring.

-

Næringsområdene har i sum positive konsekvenser mht infrastruktur og
næringsliv/sysselsetting.

-

N1 Fjellet berører beiteområde for elg, og deler av N4 Bønsdalen øst ligger innenfor
fuglefredningsområde langs Andelva.

6.1.4 Tjenesteyting
Samlet nytt areal:
-

96 daa

Planforslaget legger opp til ett nytt område for tjenesteyting. Området har ingen negative
konsekvenser.

-

Nord i Eidsvoll sentrum legges det opp til en utvidelse av eksisterende område for offentlig
tjenesteyting med 85 daa. Dette medfører tap av grønnstruktur, men har ellers ingen
negative konsekvenser.

6.1.5 Andre typer anlegg - Renseanlegg
Samlet nytt areal:
-

19 daa

Planforslaget legger opp til ett nytt område for andre typer anlegg. A1 Bårlidalen
renseanlegg er en utvidelse av eksiterende renseanlegg. Området har ingen negative
konsekvenser.

6.1.6 Kombinerte formål
Samlet nytt areal:
-

398 daa

Flere av områdene for kombinerte formål representerer fortettingsområder som bygger opp
under eksisterende grende-/sentrumsstruktur.

-

Tre av områdene har negative konsekvenser mht jord og skogbruk.

-

K2 Hjera berører en viktig intakt lavlandsmyr og en viktig trekkveg for elg.
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6.2 Samlede konsekvenser for strategi av fremtidig arealbruk
Kommuneplanens arealdel er bygget på arealstrategi fra kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor
følger en oppsummering av arealstrategien med de tema og problemstillinger som er vesentlig for
kommunens langsiktige strategi:

Lokalutvikling
Kommunens arealstrategi bygger på at utbygging og vekst i hovedsak skal skje i lokalsentrene. De
største nye utbyggingsområdene ligger i Råholt og Dal. På lang sikt går det mot økt fortetting
mellom Råholt og Dal slik at bebyggelsen mellom de to lokalsentrene vokser mer og mer sammen.
Utbygging utenfor lokalsentrene skal bygge oppunder dagens grendestruktur og kunne utnytte
eksisterende infrastruktur.

Energi og klima
Prioritering av utbyggingsområder som ligger ved lokalsentrene og kollektivknutepunkt medfører
en mer effektiv transportbruk i kommunen. Dette kan på sikt medvirke til å redusere
klimagassutslipp fra alle typer transport, og gi økt bruk av miljøvennlig energi ved at det blir enklere
å tilrettelegge for fjernvarme.

Grønnstruktur og friluftsliv
I tråd med arealstrategien skjermes friluftsområder ved vassdrag for utbygging, og
fritidsbebyggelsen ved Søndre Holsjøen og Hurdalssjøen er også lagt henholdsvis 50m og 100m
fra strandlinjen. Flere utbyggingsområder legges i tilknytning til sammenhengende grønnstruktur
med et eksisterende tur- og løypenett. Fritidsbebyggelsen ved Hurdalssjøen kan gi en liten negativ
effekt for friluftslivet, noe som blir hensyntatt i den videre planleggingen ved å sikre grønne
korridorer og ivaretagelse av eksiterende tur- og løypenett.

Biologisk mangfold
Kommunens arealstrategi legger opp til stort samlet areal for utbyggingsområdene, og berører til
en viss grad kjente forekomster av naturmangfold. En viktig trekkveg og beiteområde for elg og del
av viktig hagemark blir berørt. Utbyggingsområder som ligger ved fuglefredningsområde ved
Søndre Holsjøen og Andelva skal i videre planlegging ta hensyn til dette slik at den negative
effekten av en utbygging minimaliseres. Ingen rødlistearter blir berørt.

Landbruk
Noen stasjons- og sentrumsnære landbruksområder omdisponeres for å styrke utviklingen av
lokalsentrene og jernbane. I tillegg vil nye utbyggingsområder i eksisterende grendestruktur
medføre at mindre, inneklemte landbruksarealer omdisponeres. Utbyggingsområdene unngår de
store sammenhengende landbruksarealene.
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Vann og vassdrag
I hovedsak skjermes vann og vassdrag ved at nye utbyggingsområder er trukket 25-100 m vekk.
Disse buffersonene er med å dempe utbyggingspresset mot vann og vassdrag.

Barn og unges interesser
Barn og unges interesser er søkt ivaretatt med fokus på gang-/sykkelavstand til barnehage, skole
og byggeområder. Grønnstruktur rundt lokalsentrene er med å øke tilgjengeligheten til
naturopplevelser og styrker og ivaretar eksiterende tur- og løypenett. Ingen registrerte lekeområder
blir berørt.

Trafikksikkerhet
En arealstrategi som legger opp til vekst i lokalsentrene nær kollektivknutepunkt gjør at flere kan
gå eller sykle til daglige gjøremål og kollektivknutepunkt. Mål fra kommunens trafikksikkerhetsplan
er tatt med i den videre planleggingen slik at gang-/sykkelvegnettet bygges ut.

Næring
Kommunen ønsker et variert næringstilbud med nærhet til hovedtransportårene. Lokalisering av
nytt næringsområde ved E6 bygger opp under dette. Ved Ormlia legges det opp til en vesentlig
utvidelse med 1000 daa nye næringsområder i tillegg til tidligere arealavklarte områder som ikke er
utbygd. Nye utbyggingsområder for fritidsbebyggelse styrker turistnæringen og kan gi
ringvirkninger for andre tjenesteytende næringer.
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6.3 Oppsummering
Alle områdene som har vært gjenstand for konsekvensutredning anbefales, med unntak av B16 og
N5. Det vil dog for flere av områdene være behov for nærmere avklaring knyttet til blant annet
miljø, risikoforhold, kulturminner og eventuelt rekkefølgebestemmelser knyttet til videre
reguleringsplanlegging.

Type tiltak
Boligområder
B1 – Finstad
B2 – Bønsdalen
B3 – Bekkedal
B4 – Kroksrud
B5 – Del av Gbnr.142/3, Nygård
B6 – Fjellet, Ladderud
B7 – Hagamoen
B8 – Tyskerud
B9 – Torshaug
B10 – Enger
B11 – Del av Gnr.96/9, Kirkeby
B12 – Hagalykkja
B13 – Fjellstadvegen
B14 – Styrigrenda øst
B15 – Linløkka
B16 – Ålborglia
Fritidsbebyggelse
F1 – Søndre Holsjøen
F2 – Parisbrenna
F3 – Korslund
F4 – Parisbrenna nord
Næringsområder
N1 – Fjellet
N2 – Fagernes
N3 – Kroksrud og Klokkerenga
N4 – Bønsdalen øst
N5 – Ormlia utvidelse
Områder for tjenesteyting
T1 – Vestengen, del av Gbnr.96/9
T2 – Vilberg
Andre typer anlegg
A1 – Bårlidalen renseanlegg
Områder med kombinerte formål
K1 – Ladderud
K2 – Hjera
K3 – Vestre dalen
K4 – Østgård
K5 – Adal

Administrasjonens anbefaling

Areal

Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales ikke

43,5 daa
54,9 daa
43,5 daa
29,8 daa
5,7 daa
119,6 daa
10,3 daa
169,4 daa
15,4 daa
34,8 daa
6,8 daa
5,5 daa
9,1 daa
37,6 daa
18,6 daa
224,7 daa

Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales

134,2 daa
717,3 daa
31,9 daa
108,2 daa

Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales
Anbefales ikke

67,4 daa
25,9 daa
10,9 daa
9,4 daa
1000 daa

Anbefales
Anbefales

10,5 daa
85,2 daa

Anbefales

18,6 daa

Anbefales
Anbefales med justering
Anbefales
Anbefales
Anbefales

27,2 daa
271,2 daa
28,3 daa
17,5 daa
87,1 daa
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7 KILDER
-

Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper, DN håndbok 31-2011

-

Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold, DN håndbok 13-2007

-

Veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, Riksantikvaren

-

Temaveileder: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven, Statens
landbruksforvaltning

-

Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan, DN 2011

-

Grønn by – arealplanlegging og grønnstruktur, DN håndbok 23-2003

-

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen

-

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen

-

Folkehelse og kommuneplanlegging – moment og tipsliste fra Helsedirektoratet

-

Klima- og energiplanlegging – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene

-

Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven, DN håndbok 18-2001

-

Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder, DN håndbok

-

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, DN håndbok 25-2004

-

Friluftsliv for funksjonshemmede, DN utredning 4-2003

-

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder, Statens kartverk
2010

-

Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven, MD 2009

-

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser, direktoratet for sivilt beredskap

-

T-1513: Temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

-

Veileder Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og bygningsloven,
Miljøverndepartementet 2006

-

Veiledning Håndbok 140 konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006

-

Forskrift om begrensning av forurensning

-

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

-

Norsk Rødliste for arter 2010

-

Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre
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-

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig
resolusjon 24. juni 2011

-

Nasjonal Transportplan 2010-2019

-

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging

-

Fylkesdelplan – Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025

-

Fylkesdelplan for Romerike

-

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging

-

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

-

St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder

-

Bolig nær høyspentanlegg, Statens strålevern 2012

-

Temadata fra Eidsvoll kommune

-

Estetisk veileder Eidsvoll kommune

-

Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune

-

Miljø og naturressursprogram, 2004, Eidsvoll kommune

-

Arkeologisk registrering, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Eidsvoll
kommune

-

Eidsvoll kommune - Landbruksplan for 2007 – 2017

-

Grønnstruktur for Romerike

-

Klima og energiplan 2011-2020

-

Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2011-2020

-

Aksjon skoleveg

-

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike

-

Skoleprognose, Eidsvoll kommune

-

Vann- og avløpsplan, Eidsvoll kommune

-

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020

-

Barnetråkkregistrering

-

Veileder T-1443 «Plan og bygningsloven og Landbruk Pluss».
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Nettsider og karttjenester:
Arealis - NGU
GRANADA Nasjonal grunnvannsdatabase
Vann-nett
Skrednett
Artsdatabanken
Naturbase
Riksantikvaren
SSB
DSB
Skog og landskap
NVE -Regine
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